
Байк за Чепън 2013  

Регламент 

 

1. Формат на състезанието 

2. Регистрация, необходими документи и такса за участие 

3. Участие 

4. Екипировка и оборудване 

5. Класиране 

6. Застраховки 

7. Правила за безопасност 

8. Оттегляне от състезанието и дисквалифициране 

9. Правила за опазване на околната среда 

 

 

1. Формат на състезанието: вело съзтезание за малки и големи  

 

Организатори: Одисея-ин, Зелени дни, магазини СТЕНАТА, БААТ, община 

Драгоман, СДП Балкани, БФБ, mtb-bg, Адвентура 

 

Място: околностите на гр. Драгоман и Чепън планина 

 

Вело-състезанието се организира в 3 категории: 

 

- първа старша категория - 42 км, +/-1200 м денивелация, изминаване на 

цялото трасе под формата на осморка с начало и край - гр. Драгоман; 

- втора старша категория - 21.3 км, +/-660 м денивелация, изминаване на 

половината трасе - лявата част на осморката с начало и край - гр. Драгоман; 

 

Продължителност: между 2 и 4 часа 

 

Описание на маршрута в MTB-BG.com може да видите тук.  

 

- детско състезание около Центъра за Влажни Зони, организирано от 

Адвентура. 

 

Контролни пунктове - пазят се в тайна от Организаторите като част от 

маршрута. 

 

Дисциплина: Планинско колоездене 

 

Програма на състезанието: 

21.04.2013 г., неделя 

 

http://www.hiking-bulgaria.com/
http://www.zelenidni.com/
http://www.stenata.com/
http://www.baatbg.org/
http://balkani.org/
http://www.bbf.biodiversity.bg/
http://mtb-bg.com/
http://adventura.bg/
http://www.mtb-bg.com/index.php/events/eventsbg/1669-events-bg-120404-bike-4-chepan


Център за влажни зони „Драгоманско блато” 

 

Регистрация и раздаване на стартови картони: 9.30 - 10.00 часа 

Старт: 10.00 ч.  

Начало на детското състезание: 10.30 часа 

Награждаване:  15.00 ч. 

  

2. Регистрация, необходими документи и такса за участие: 

2.1 Регистрация 

Предварителна регистрация:  до 20.04.2012 г. – 12ч. на: в магазин Стената - 

Център, София; 

Регистрация в деня на събитието - от 09.30 на щанд до Центъра за Влажни 

Зони. 

 

Мейли за контакти и записвания (пращайте три имена, възраст, желана 

категория и ваш контакт): info@stenata.com и ip@stenata.com , мобилен тел: 

0884 956666 

 

До старта ще бъдат допуснати само участници, отговарящи на следните 

изисквания: 

 

- Заплатили са такса за участие  

- Попълнили са Декларация за участие (попълва се на място); 

- Оборудвани са с пълна и проверена от съдиите на състезанието екипировка; 

 

2.2 Такси за участие  

- 15 лв за лица над 16г (с предварителна регистрация 10 лв) 

Всички лица под 16г трябва да носят родителско разрешение.Таксата за 

участие е невъзвръщаема при неявяване на участник за състезанието, при 

отказване или оттегляне от него, при дисквалификация. 

Таксата за участие може да бъде заплатена предварително в магазини 

Стената, както и на място преди началото на състезанието 

3. Участие 

Всеки състезател трябва да си направи регистрация за участие по и-мейл или 

на предварително в магазини СТЕНАТА.  

Всеки състезател е длъжен да информира и да се консултира с 

Организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието 

(инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и 

др.). 

mailto:info@stenata.com
mailto:ip@stenata.com
http://www.stenata.com/bg/stores/


Всеки състезател е длъжен да окаже помощ на състезател в беда. 

Състезателите нямат право на външна помощ. 

Всеки състезател взема участие в състезанието на своя собствена 

отговорност. 

Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, 

предоставени му от Организаторите. Неизпълнението на гореспоменатото, ще 

доведе до дисквалифициране на участника. 

Всеки състезател е длъжен да се запознае с всички подробности относно 

законовите и здравните изисквания в Република България. 

Поради съображения за сигурност, всички състезатели трябва да имат добра 

физическата подготовка. 

Организаторите и медицинският екип, осигуряващ състезанието, си запазват 

правото да прекратят участието на състезател, ако преценят, че физическото 

му състояние не го позволява. 

Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в 

разрез със законодателството на Република България и правилника на 

състезанието. 

4. Екипировка и оборудване 

Задължителна лична екипировка: 

1. Технически изправен велосипед; 

2. Каска; 

3. Помпа; 

4. Съд за вода; 

5. Резервна вътрешна гума 1бр; 

6. Комплект инструменти; 

7. Часовник; 

 

Препоръчителна екипировка: 

1. Очила; 

2. Ръкавици; 

3. Светлоотразителна жилетка 

 

Екипировка осигурена от организаторите: 

1. Отличителни знаци на състезанието. 

 

Лични вещи: 

От организаторите ще бъде осигурено място на старт-финалната контрола, на 

което всеки от състезателите ще може да остави част от екипировката си и 



храна (в това число лични вещи, които смята, че няма да му трябват по 

трасето). 

 

5. Класиране 

Класирането се определя на база най-добро време за изминаване на дадения 

маршрут. Времето на всеки участник ще бъде записвано на всеки контролен 

пункт от маршрута. 

На първо място ще бъде класиран участникът с най-добро общо време, без да 

нарушава правилата на състезанието. 

6. Допълнителни условия 

Всеки участник в маратона задължително трябва да бъде здравно осигурен. 

Всеки участник в маратона участва на своя отговорност. Организаторите не 

носят отговорност за каквито и да е контузии или инциденти с участниците по 

врeме на състезанието. 

Всеки участник подписва Декларация за участие. 

7. Правила за безопасност 

Всеки участник трябва да спазва стриктно правилата, описани в настоящия 

регламент и да спазва безусловно всички писмени или устни инструкции на 

Организаторите (в това число медицински екипи, спасителни екипи и др). 

Спиране за престой или почивка трябва да се извършва извън границите на 

състезателното трасе, с цел да се осигури безопасно преминаване на 

останалите състезатели. 

При изпреварване, изпреварващият състезател трябва ясно да предупреди 

изпреварвания за страната, от която ще се извърши изпреварването. 

Изпреварваният състезател няма право да пречи на изпреварващия. 

Изпреварване може да се извършва само на подходящо и безопасно за целта 

място. 

8. Оттегляне от състезанието и дисквалифициране 

Организаторите на състезанието си запазват правото да дисквалифицират: 

Всеки състезател, имащ непристойно или неспортсменско поведение, 

замърсяващ или увреждащ околната среда или саботиращ по какъвто и да е 

начин друг състезател. 

Всеки състезател използващ външна помощ. 



Всеки състезател, който не носи отличителните белези на състезанието на 

определените за това места. 

Всеки състезател, представил невярна информация при идентификацията си. 

Всеки състезател, неспазващ условията за пресичането на контролните 

точки. 

Всеки състезател, който откаже да помогне на състезател в беда. 

Всеки състезател, употребил какъвто и да е вид забранени стимуланти 

(допинг) или наркотици. 

Всеки състезател, нарушаващ правилата на Организаторите, инструкциите на 

Организаторите (в това число мед. екипи, спасители и др.), или проявяващ 

непристойно или агресивно поведение спрямо тях. 

Всеки състезател, който не носи предпазна екипировка по време на 

състезанието (каски и др.) или е установена липса на част от 

задължителната лична екипировка. 

По трасето ще се движат съдии, които ще следят за спазването на регламента 

на състезанието. По тяхна преценка състезатели, които не спазват 

регламента на състезанието, ще бъдат наказвани или дисквалифицирани. 

Съдийско решение не се оспорва! 

Оттегляне (отказ) от състезанието: 

При оттегляне/отказ на състезател от участие, състезателят е длъжен да 

информира Организаторите възможно най-бързо. Ако Организаторите не 

бъдат информирани и започне спасителна акция, всички разходи, направени 

при изпълнение на акцията, ще бъдат за сметка на състезателя. 

При оттегляне/отказ състезателят се дисквалифицира и трябва да се 

придвижи до най-близката контролна точка като остава там, докато не получи 

по-нататъшни инструкции от организаторите. 

9. Правила за опазване на околната среда 

Всички участници в маратона са длъжни да опазват околната среда, да не 

унищожават или увреждат растителни и животински видове, да не 

замърсяват. Всяко нарушение от подобен характер ще бъде санкционирано 

съгласно действащото законодателство на Република България.  

Организаторът си запазва правото да прави всякакви промени по всяко 

време, по отношение на регламента, условията за участие, дати на 

провеждане и др. касаещи състезанието. 

 



ОЧАКВАМЕ ВИ! 


