
VARIANT 5 DAYS 2018 
International 5 days Orienteering Event 

Pamporovo, Bulgaria 
31.07 – 04.08 

 
 

НАРЕДБА 

 

 Състезателен център хотел Кооп Рожен, Роженски поляни 

 Организатор СКО „Вариант 5” Търговище 

  
 Предварителна програма: 

 31.07. – 13:00ч старт Средна дистанция, Роженски поляни Север 

 01.08. – 10:00ч старт Дълга дистанция, Роженски поляни Север 

 02.08. – 10:00ч старт Спринт, купа „Тренера“, гр. Смолян, кв. Райково 

   – 12:30ч Награждаване за купа „Тренера“ 

 03.08. – 10:00ч старт Средна дистанция, Роженски поляни Юг 

 04.08. – 10:00ч старт Преследване – Дълга дистанция, Роженски поляни Юг 

  
 Възрастови групи 

Жени 
10; 12A; 12B; 14; 16; 18; 20; 21Е; 21Б; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 г.; OPEN 

(къс; среден и дълъг) 

Мъже 
10; 12А; 12B; 14; 16; 18; 20; 21Е; 21Б; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75 г.; 

OPEN (къс; среден и дълъг) 

 Заявки – до 21 Юли; 

 Стартови такси 

Стартови 

такси 

Заявки до 21 ЮЛИ 2018 

5 дена 1 ден 

М/Ж 10 Безплатно 

М/Ж 12-14 30 лв 6 лв 

Ж 16-65 

М 16-75 
50 лв 10 лв 

Open 50 лв 10 лв 

Наем на чип – 5 лева / 5 дни (1 лев / 1 ден). Загубен чип се заплаща. 

 
 Плащане 

За българските клубове плащането може да стане по банков път или на място при 

регистрацията. 



Банкова сметка: 

IBAN: BG84UBBS80021066168620 

BIC: UBBSBGSF 

Сдружение “Вариант 5″ Спортен клуб по ориентиране Търговище 

Банка: ОББ-АД, 7700 Търговище 
 

 Терен и карти 

Роженски поляни – предимно чиста борова гора, от средно до силно пресени терени с малки 

и големи камъни и скали.  

Кв. Райково – Средно до силно пресечен градски район с малки улички, стъпала и слаб 

трафик. 

Може да видите схеми на районите по-долу. 

 Награждаване 

Победителите във всеки от дните ще бъдат наградени на финалните арени за съответния 

старт. В крайното класиране ще бъдат наградени първите 3 от всяка възрастова група. 

За купа „Тренера“ ще има отделно награждаване на първите 3-ма от възрастова група. 

 Настаняване 

Палатков лагер – ще бъде изграден в близост до състезателния център и ще разполага с вода 

за пиене и миене, тоалетни, място за боклук и паркинг. В близост ще може да се използва и 

басейн (срещу заплащане). Магазини може да се намерят в Пампорово (~7км) и Смолян 

(~20км). Моля заявете желанието си за използване на палатковия лагер предварително. Ще 

се събира минимална такса. 

Други варианти за настаняване може да намерите на: 5days.variant5.org/accommodation/  

 Забележителности в района 

В районът на Рожен има безброй забележителности, които си струва да се посетят. Част от 

тях сме извадили тук: https://5days.variant5.org/sightseeing/  

 Контакти 

Web: 5days.variant5.org/ Facebook: fb.com/variant5cup/ Email: teamcontact@variant5.org  

 

 Щафета Ултра 7 

28-29.07 – Ултра 7 – 7-постова щафета, с минимум 5 състезателя в отбор, 

които бягат и нощно и дневно ориентиране. Това ще е 3-тото издание на 

проявата в този интересен формат. Перфектна възможност да удължите 

престоя си в Родопите и да съчетаете почивката с любимия спорт. 
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 Схеми на районите: 

 

 

 


