
Всички подрастващи на купа "Великден" 2020 отново ще бъдат подпомогнати! 

Христиан Фиехтер, нашият основен спонсор за подрастващите, ще подкрепи купа „Великден“ за пореден път! Всички клубове, които работят с 
деца ще бъдат облекчени и подпомогнати! 

Въпреки глобалната криза с корона вирус пандемията и предвид икономическите условия в България, и тази година СКО „Вариант 5” са повече от 
щастливи, че ще се запази досегашната традиция и ще бъдат подкрепени клубовете в страната, които работят с подрастващи. Много често не всички 
желаещи деца могат да вземат участие в многодневни състезания, защото отборите изнемогват финансово. С помощта на нашия швейцарски приятел и 
спонсор Христиан Фиехтер, българските клубове ще имат възможност да доведат повече деца на четиридневната купа “ВЕЛИКДЕН” 2020. През 2020 
година за възрастови групи М/Ж 10, 12, 14, 16 години заявките подадени в срок са безплатни за клубовете. В същото време, клубовете ще получат 
премии за всяко дете, което вземе участие в състезанията за минимум 3 старта. 

 

- Всички клубове, които вземат участие в купа «Великден» 
2020 г. от 4 септември (петък, Масов старт, за четири 
старта), ще получат премия от 15 лeва на дете. 

- Всички клубове, които вземат участие в купа «Великден» 
2020 г. от 5 септември (събота, Дълга дистанция, минимум 
за три старта), ще получат премия от 10 лeва на дете. 

 

Правила: 
Премиите от Христиан ще бъдат изплатени само: 

• за деца от възрастови групи 10, 12, 14 и 16. 
• за деца, които имат заявка за участие и стартират в купа 
«Великден» 2020 минимум за три старта. Срок за заявките до 
25 август 2020. Направете своите заявки в сайта на БФО: 
www.bgof.org. 

Премиите от швейцарското сдружение „Вариант 5” ще 
бъдат изплатени след втори състезателен ден. Отговорна за 
раздаването им е Мирослава Василева, тел. 0888 610241. 

 

Повече за купа „Великден” може да намерите на: 
www.cup.variant5.org 
Последвайте фейсбук страницата ни на: 
www.facebook.com/velikdencup 
 

Очакваме Ви! 
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