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НАРЕДБА 

За провеждане на състезание по планинско колоездене 

дисциплина Крос-кънтри Маратон 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основна цел на състезанието е развитието и популяризирането на планинското 

колоездене в Община Карлово, както и в България. 

II. ОРГАНИЗАТОРИ 

Сдружение „Зелен път” с подкрепата на община Карлово. 

 

III. СПОНСОРИ  

Генерален спонсор: ...................................., очаквайте скоро. 

Спонсори: Шойлеков и Сие, Veloocasion.com, Sportboutique.eu, Нов Интериор, Craft, 

Vivelo, ActiveO2, ………………….., и още. 

 

IV. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  

Състезанието ще се проведе на 26 и 27 май 2012 г.; 

Стартовете за деца до 13 години ще бъдат на 26.05.2012 г. от 17:30 до 18:30 часа от 

местността Бешбунар; 

Стартът за юноши, девойки, мъже, жени и ветерани ще бъде на 27.05.2012 г. в 10:00 

часа от плащада на гр. Карлово. 

 
V. РЪКОВОДСТВО НА ТУРНИРА 

Председател: Мария Нечева; 

Зам.-Председател: Теодор Шойлеков; 

Секретар: Тодор Димитров. 

VI. УЧАСТНИЦИ И ПРАВИЛА В СЪСТЕЗАНИЕТО 

1. За участие в състезанието се допускат: 

- 1 Група деца:  

 1.1 група деца до 4 години; 

 1.2 група деца от 5 до 7 години; 

 1.3 група деца от 8 до 10 години; 

 1.4 група деца от 11 до 13 години; 

- 2 Група юноши и девойки –  до 18  г.; 

- 3 Група мъже – от 19 до 39 г.; 

- 4 Група жени – от 19  г.; 

- 5 Група ветерани –  от 40 г. 

2. Ред на стартиране  



-  Първи ден – 26.05.2012 г. 

 Група 1.1 стартира в 17:30 часа (дистанция – 50 м); 

 Група 1.2 стартира в 17:50 часа (дистанция – 80 м); 

 Групи 1.3 и 1.4 стартират заедно в 18:15 часа (дистанции – 600 м и 1 км); 

- Втори ден – 27.05.2012 г. 

- Групи 2, 3, 4 и 5 стартират заедно в 10:00 часа (дистанция – 40 км);  

- Стартовите номера ще бъдат раздадени на 26.05.2011 г. по време на техническата 

конференция. 

3. Изисквания към състезателите: 

a) Състезанието се провежда съгласно правилника на UCI; 

b) Всеки състезател е длъжен : 

- Да има удостоверение за извършен предсъстезателен медицински преглед; 

- Да представи застраховка. 

- Декларация от родител за разрешение за участие (ако е под 18 годишна 

възраст). 

 

VII. ПРОГРАМА 

Ден 1 - 26. 05. 2012 г. 

- 10:00 ч. – 17:00ч. - Свободно време за Празника на Розата; 

- 17:00 – 19:00 ч. - Регистрация, получаване на състезателен номер /местността 

Бешбунар/; 

- 17:30 – 18:30 ч. – Стартове за деца /местността Бешбунар/; 

- 19:00 ч. -  Техническа конференция /местността Бешбунар/; 

- 19:30 ч. -  Паста парти /местността Бешбунар/. 

Ден 2 - 27. 05. 2012 г. 

- 09:00 ч. - Откриване /площада на гр. Карлово/; 

- 10:00 ч. - Старт за състезатели /от площада на гр. Карлово/; 

- 14:00 ч. - Награждаване /на площада на гр. Карлово/; 

- 15:00 ч. - Закриване на състезанието. 

 

VIII. КЛАСИРАНЕ 

- Класирането е индивидуално по време; 

- Награждават се първите шест от всяка група. 

IX. НАГРАЖДАВАНЕ 

- 30 минути след последния финиширал – площада на гр. Карлово; 

- Първо място - златен медал; 

- Второ място – сребърен медал; 

- Трето място - бронзов медал; 

- Купа от генералния спонсор за най-бързо преминаване на трасето; 

И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ОТ СПОНСОРИ . 



 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ – 26 Май 2012 до 12:00 часа.  

За контакти: (087) 710 06 21 – Йордан Нечев  

Ел. поща: karlovoxc@greenway.bg 

 

Таксата за участие е 10 лв. с предварителна регистрация и 15 лв. без предварителна 

регистрация. Ще бъде заделян по 1 лв. от таксата за участие на всеки участник за 

закупуване и засаждане на маслодайни рози в района на Община Карлово. 

За възрастови групи деца до 13 годишна въраст такса участие НЕ се заплаща.  

 


