
28 април 2012 г.
One Man Relay
Зелена морава

Oт 10.00 до 11.00 часа: Проверка на
документите в клуб «Вариант 5», Улица
«30 Януари» 3А, Търговище.
Oт 13.00 часа: Регистрация за «One Man
Relay» на място – в село Зелена морава.
14.00 часа: Старт на «One Man Relay».
Карта «Зелена морава».
16.00 часа: Обявяване на резултатите,
награждаване на победителите.

Как да стигнем?
Следвайте главния път от Търговище за
София за около 20 км. Следвайте зна-
ците за гр. Омуртаг. Не влизайте в самия
град, а продължете вляво от разклона за
влизане в града, като следвате главния
път от Омуртаг за Котел. Не завивайте
вляво в с. Зелена Морава! Следвайте
главния път, докато видите контролните
знаци подканващи да завиете вдясно.
Паркирайте следвайки инструкциите на
нашите съдии. Паркирането в училищната
зона е забранено! Разстоянието от Търго-
вище е 38км, предвидете 30мин за път.

Организация на СТАРТА
Масов старт на «One Man Relay». Няма
да има стартова станция.

29 април 2012 г.
Спринтова дистанция

Вардун
Oт 10.00 до 12.30 часа: проверка на 
документите в района на финала в село
Вардун.
13.00 часа: старт на първите номера –
спринт, карта «Вардун».
15.30 часa: награждаване на
победителите
19.00 часа: банкет с DJ Тенев в механа
«Терра Европа». Mестата за банкета са
ограничени. Резервирайте на време до
13.00 часа!

Как да стигнем?
Следвайте главния път от Търговище за
София. В село Пролаз / което се пада първото
село след историческите разкопки Мисионис и
прохода Боаза /, завийте вляво, посока село
Вардун. Следвайте пътя за с. Вардун и се 
оглеждайте за паркинг отдясно. Разстоянието
от Търговище до с. Вардун е 16 км. Отнема
около 20 мин. 
Организация на СТАРТА
Стартът и финалът са на разстояние 300м.
Състезателите трябва да се явят на старта
за проверка 3 минути преди времето им за
стартиране. За спринта се стартира със
стартова станция. НО за закъснелите
състезатели ще има отделен коридор
БЕЗ стартова станция.

30 април 2012 г.
Средна дистанция

Черковна
Oт 9.00 до 10.30 часа: проверка на
документите в района на финала в село
Черковна.
11:00 часа: старт на първите номера –
средна дистанция. Карта «Черковна».
14:00 часа: обявяване на резултатите,
награждаване на победителите.

Как да стигнем?
Веднага след излизането от Търговище в
посока София, вие ще преминете бензино-
станция Лукойл. След бензиностанцията
завийте вляво за с. Разбойна. Преминете
през селото. Следващото село е Стража.
Следвайте пътя. Оглеждайте се за вход
към състезателният център вдясно. 
Паркирайте следвайки инструкции на
съдиите. Разстоянието от Търговище  
е 13 км. Отнема около 15 мин.

Организация на СТАРТА
Стартът и финалът са на разстояние 800
м. Състезателите трябва да се явят на
старта за проверка 3 минути преди
времето им за стартиране. За средната се
стартира със стартова станция. НО за
закъснелите състезатели ще има
отделен коридор БЕЗ стартова станция.

1 май 2012 г.
Дълга дистанция WRE

Кестенево
Oт 8:30 до 9:30 часа: проверка на
документите в района на финала в село
Кестенево.
10.00 часа: старт на първите номера –
дълга дистанция, карта «Кестенево». IOF
World Ranking Event (WRE).
14.00 часа: обявяване на резултатите, 
награждаване на победителите и
закриване на състезанието.

Как да стигнем?
Следвайте главния път от Търговище за
София. В село Пролаз / което се пада
първото село след историческите разкопки
Мисионис и прохода Боаза /, завийте вляво,
посока с. Вардун. Следвайте  пътя за с.
Вардун и се оглеждайте за паркинг вляво.
Паркирайте следвайки инструкции на
съдиите. Разстоянието от Търговище е 23 км.
Отнема около 25 мин. 

Организация на СТАРТА
Разстоянието между старта и финала е
1000 м. Състезателите трябва да се явят
на старта за проверка 3 минути преди
времето им за стартиране. За дългата се
стартира със стартова станция. НО за 
закъснелите състезатели ще има от-
дeлен коридор БЕЗ стартова станция.
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Възрастови групи за «One Man Relay»
За «One Man Relay» ние комбинираме
състезателни групи в по-големи категории
/примерно Ж35+40, М45+50/.

Масов старт
В 14.00 часа стартират: М20, M21E
в 14.05 часа стартират:
M16, M18, Ж20, Ж21E, Open long
в 14.10 часа стартират:
M35, M40, M21Б
в 14.15 часа стартират:
Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж21Б
в 14.20 часа стартират:
Ж16, Ж18, М45, М50
в 14.25 часа стартират:
М12, М14, Ж12, Ж14, Open short
в 14.30 часа стартират:
М55, М60, Оpen middle

Организация на ФИНАЛА
Състезателите финишират по маркирана
отсечка от последна контролна точка.
След финиширането състезателите
преминават по маркиран коридор за
обработване на SI картата.  

Класиране и награди
Класираните на първите три места ще
бъдат наградени.

М10 и Ж10
В района на финала ще има игра за
децата до 10 години – 14.30 до 15.30
часа. Няма класиране, но има малки
изненади за всички.

Организация на ФИНАЛА
На финалната линия има поставени две 
SI станции в които всеки състезател при
финиширане поставя своята SI карта за 
да маркира финалното си време. След
финиширането състезателите преминават
по маркиран коридор за обработване на 
SI картата. Картите задължително се 
предават на финала.

М10 и Ж10
В района на финала ще има игра за
децата до 10 години – 13.30 до 15.00 часа.
Няма класиране, но има малки изненади
за всички.

Класиране и награди
Класираните на първите три места във
всяка възрастова група ще бъдат
наградени. Паричният награден фонд при
М/Ж21Елит: 1 място 150 лева, 2 място 80
лева, 3 място 50 лева.

Банкет
местата за банке та са ограничени. Резер-
вирайте по-навреме – до 29 април, 13.00
часа.

Организация на ФИНАЛА
Състезателите финишират по маркирана
отсечка от последна контролна точка. На
финалната линия има поставени две SI
станции в които всеки състезател при 
финиширане поставя своята SI карта за 
да маркира финалното си време. Картите
задължително се предават на финала. 

М10 и Ж10
В района на финала ще има игра за
децата до 10 години – 11.30 до 13.00 часа.
Няма класиране, но има малки изненади
за всички.

Класиране и награди
Класираните на първите три места във
всяка възрастова група ще бъдат
наградени. Паричният награден фонд при
М/Ж21Елит: 1 място 150 левa, 2 място 80
лева, 3 място 50 лева.

Организация на ФИНАЛА
На финалната линия има поставени две
SI станции, в които всеки състезател при
финиширане поставя своята SI карта за
да маркира финалното си време.
Състезател който не е финиширал
трябва задължително да мине през
финала и да предаде своята карта. 
М21Е и Ж21Е
За групи М21Е и Ж21Е ще има подкре-
пителен пункт след 2/3 от маршрута.
Състезатели от тези групи нямат право
да стартират с GPS-устройства с дис-
плей. Освен това, ще трябва да изпол-
зват СИ-чипове от ново поколение
(Серия 9), защото маршрутите имат по-
вече от 30КТ.
М10 и Ж10
В района на финала ще има игра за де-
цата до 10 години – 10.30 до 12.00 часа. 
Класиране и награди
Класираните на първите три места във
всяка възрастова група ще бъдат на-
градени – при М/Ж21Е до шесто място.
Паричният награден фонд при М/Ж21Е:
1 място 600 лева, 2 място 250 лева, 3
място 100 лева. За групите M/Ж 12, 14 и
16 класиралите се на първо и второ
място, ще има допълнителна награда 
– Чип (SPORTident-Card модел, 9).

1 ДЕН, RELAY 2 ДЕН, СПРИНТ 3 ДЕН, СРЕДНА 4 ДЕН, ДЪЛГА (WRE)

Всички знаем, че за повечето клубове разходите
за транспорт и нощувките за едно състезание са
проблем. Често не всички желаещи деца могат да
вземат участие в многодневни състезания, защото
липсват пари. Това знае също и нашият швейцар-
ски приятел и спонсор Христиан Фиехтер. Той
иска и тази година отново да подкрепи клубовете,
които работят с деца.
• Всички клубове, които вземат участие в купа
«Вариант 5 » 2012 г. от 28 април (събота, one-man-
relay, за четири старта), ще получат премия от 25
лeва на дете.
• Всички клубове, които вземат участие в купа «
Вариант 5 » 2012 г. от 29 април (неделя, спринт,
минимум за три старта), ще получат премия от 15
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 в купа
«Вариант 5» 2012 г. минимум за три старта. Срок
за заявките до 20 април.
• на клубове, които навреме си изпратят заявката
по Интернет.

Премиите ще бъдат изплатени веднага след
плащането на стартовата такса и то не от
КО Вариант 5, а от швейцарското сдружение
Вариант 5. Моля, обърнете се в състеза-
телния център към MИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА
/ gsm 0885 222 44 0.

Подкрепа на клубовете
СПОНСОРИ: 
Holzforum, Agrico, 
Sisecam, Sportident

СПОНСОРИ: Postfinance, 
Д-р Стилиян Панчев (088 8512297)

СПОНСОРИ: Oбщина Търговище, 
Шуменско, «Variant 5» Switzerland.
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SPORTident
За наем на чип ще се взема
такса от 1 лев на ден на заявен
състезател. За загубен чип ще
се заплаща 44 лева или 85
лева (новият модел).

Съдии
Нашите съдии ще носят 
отличителни червени баджове 
с надписа STAFF или СЪДИЯ,
червени фланелки и червени
шапки. Моля, следвайте
инструкциите на нашите съдии.

Паркинг
Паркирането на превозните

средства да става на
определените за това места.
Моля, следвайте инструкциите
на организаторите. 

тиксо на старта
На старта няма да има тиксо. В
района на финала се продават
държачи за описанието, както и
компаси, бутонки и други.

Храна и напитки
На финала в събота, неделя,
понеделник и вторник ще имате
възможност да си купите храна
и напитки от жълтата каравана
на Димитър Драгомиров.

Резултати 
На този сайт можете да следите
резултатите от състезанията
online: www.variant5.org

Участници
Pегистрирани са 500 участници
от България, Македония,
Румъния, Сърбия, Швейцария,
Латвия, Русия, Белгия, Дания,
Турция и Унгария.

Прогнози за времето
За ориентирането лошо време
няма. Затова няма нужда да
проверявате прогнозата за вре-
мето на www.sinoptik.bg.

Допълнителна информация

P Parking
Паркиране

Information
Информация

Shops
Магазини

Food + Drinks
Скара и Бира

Районa на финала
Assembly area Главен Технически

ръководител: Диан Бонев
Главен съдия: Марк Летау
Главен секретар: Петранка Ангелова
Настаняване: Димка Чакърова
Интернет: Иван Сираков
Контролен съдия WRE: Тодор Педев
Компютърна обработка: Димитър Стефанов
Старши съдия Старт: Дамян Бонев

Мая Бонева
Валентин Васлев

Старши съдия Финал: Стефан Вампоров
Диян Николов
Николай Видов

Музикално оформление: Валентин Тенев
Лекар: Мелина Папу

тел. 0888 930654

Ръководство

СПОНСОР:


