
НАРЕДБА Blago Enduro MTB Race 2015 
 

Дати: 16 - 18 Октомври 2015 
 
Място на провеждане: парк Бачиново, Благоевград. Старт-финалната зона ще бъде 
разположена около пъмп-трак Бачиново. Google maps. 
 
Организатори: Клуб по планинско колоездене „Ендуро Уориърс”, Спортен магазин LFF, 
Bike Ventures LTD. 
 
Мениджър на състезанието:  Добромир Добрев – телефон за връзка при нужда от 
допълнителна информация - 0876212178 
 
Website: http://bike-ventures.com/blago-enduro-2/ 
 
Дисциплина: ЕНДУРО 
 
Ранг на състезанието: Пети кръг от „Български Ендуро Серии“ 2015 – повече информация 
за сериите можете да видите тук - http://www.race-series.com 
 
Таксите за участие са както следва: 
 
40 лв (при попълване на предварителна онлайн регистрация) 
45 лв (при записване в дните на състезанието) 
 *таксата се заплаща при регистрация на място   
 
ПРОГРАМА 
  
Петък 16 Октомври 
12:00 -  15:00 - регистрация и раздаване на стартови номера 
12:00 – 18:00 – тренировки 
 
Събота 17 Октомври: 
09:00 - 14:00 регистрация и раздаване на стартови номера; 
09:00 - 17:00 свободни тренировки; 
17:30 - до късно - Pump Track Battle & BBQ pre-race party 
18:30 – техническа конференция 
 
Неделя 18 Октомври: 
08:00 - 09:00 регистрация и раздаване на стартови номера; 
10:00 - Старт специален етап 1; 
16:30 - финал на всички участници след етап 4; 
17:00 - награждаване. 
 
• Задължително е всеки участник да направи поне по едно тренировъчно каране по всеки 
един от специалните етапи за да се запознае с по-техничните и опасни участъци!  

https://www.google.bg/maps/place/42%C2%B002'00.8%22N+23%C2%B007'35.0%22E/@42.033569,23.126374,142m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en


• Времената за неделя са приблизителни и могат да претърпят промени.  
 
Категории: 
• Категориите са предвидени да бъдат следните 
- Юноши 15-17 
- Мъже 18+ 
- Мастър 30+ 
- Мастър 40+ 
- Жени  
 
*при по-малко от 3 участника в някоя категория те ще бъдат прибавени към друга; 
Максимален брой участници: 200 общо; 
 *Ще бъдат наградени първите трима от всяка категория. 

 
Стартов ред: 
Редът на стартиране във състезателният ден ще бъде определен според генералното 
класиране от всички състезания в Българските Ендуро Серии до момента. Класирането 
може да намерите тук: https://www.race-series.com/ranks 
Стартира се по категории, като най-бързите стартират първи. Участниците стартират един 
след друг с дупка от 30 секунди между тях. Между категориите ще бъде дадено време от 
минимум 3 минути. 
 
Застраховки и освобождаване от отговорност: 
Участвайки в състезанието вие се съгласявате да спазвате напълно описаните правила. 
Всеки един състезател е длъжен да подпише декларация за освобождаване от 
отговорност. Подписвайки я той/тя приема,че участието му в събитието е доброволно и 
разбира, че планинското колоездене и активностите свързани с това събитие могат да 
бъдат опасни, и се съгласява да участва изцяло на собствен риск, като поема пълна 
отговорност за всякакви контузии или повреди настъпили по време на участието му в 
тренировките и състезателният ден.  
Декларации за освобождаване от отговорност ще бъдат разпечатани и налични на място 
по време на регистрацията за получаване на стартовите номера. Непълнолетните лица, 
които искат да се включат в състезанието е задължително декларацията да бъде 
попълнена и подписана и от родител/настойник. В случай, че по време на събитието на 
място не присъства родител/настойник, който да подпише декларацията пред 
организаторите, е необходимо тя да бъде предварително попълнена и заверена пред 
нотариус. 
Застраховка: Задължително е всеки един участник да притежава валидна застраховка за 
дните на състезанието. Тя трябва да бъде от тип „Злополука за спортисти“ с покритие на 
разходи към Планинска Спасителна Служба (ПСС). В случай, че нямате такава, ще можете 
да я сключите при нас, като попълните данните си във регистрационната форма. 
 
Призовава се всеки участник да се отнесе към състезателната част спрямо собствените си 
сили, технически умения и подготовка! 
 
 



 
Информация за трасето: 
• Ще има 4 специални етапа, на които ще се отчита време. Общата им дължима е около 
10 км.  
• Специалните етапи са предимно спускане, но съдържат и кратки равни отсечки и 
изкачвания, терена също е разнообразен и варира от гладки почвени пътеки, до технички 
и тесни участъци с камъни и корени, дропове и скокове. 
• Между специалните етапи се придвижвате на самоход по т.н транферни отсечки. При 
тях време не се отчита, но има определен период от време за достигане до следващия 
етап, в спокойно темпо. 
• Трансферните отсечки варират между 2 – 8км и са основно изкачване по асфалтови и 
черни пътища и пътеки. Има някои кратки и по-стръмни участъка, на които сигурно ще се 
бута, но има и приятни спускания и равни секции.  
• Всеки ще получи карта на района с отбелязан маршрут. 
• Специалните етапи ще бъдат обозначени с табелки и маркировъчна лента на 
необходимите места. Трансферите също ще бъдат маркирани. 
• Не е разрешено да се правят каквито и да е промени на трасето от участниците. 
• Ако по време на състезанието някой излезе извън маркираното трасе, трябва да се 
върне на него на мястото, на което е излязъл, или ще бъде дискшалифициран. 
• Забранено е да бъдете транспротирани или дърпани от моторни превозни средства по 
време на тренировките и състезането. 
  
*Подробна програма и информация за трасетата ще бъде публикувана една седмица 
преди състезанието! 
 
Екипировка: 
• Задължително е използването на следната защитна екипировка: 

- каска  
- ръкавици  
- наколенки  
- раница или протектор за гръб 
*Препоръчително е изпозването на full- face каска и допълнителни протектори за 
тялото. 

• Всеки участник е длъжен да участва с технически изправен велосипед. Препоръчва се 
използването на AM/Enduro велосипед  с предно и задно окачване с ход между 120-170 
мм. 
• Всеки участник трябва да разчита само на себе си и колелото си по време на 
състезанието. Препоръчително е всеки да си носи инструменти, резервна гума, лепенки и 
други специфични части в случай на повреда по колелото. 
• Носете със себе си мобилен телефон за да може да се свържете с организаторите при 
нужда. Ще бъде обявен номер за връзка. 
 
Зони за техническа помощ и подкрепителни пунктове: 
 

 Зоната за техническа помощ ще бъде разположена в старт-финалната зона, в 
близост до пъмп трака. 



 По време на състезателния ден в старт финалната зона ще има подкрепителен 
пункт,където участниците ще могат да заредят сили с безплатно осигурени 
напитки и храна. 

 Забранено е участниците да получават външна техническа помощ по време на 
състезанието освен в обособената зона. 

 
*Препоръчително е да се запознаете с пълната наредба за провеждане на състезания в 
дисциплината Ендуро, която може да намерите тук: https://www.race-
series.com/file/NAREDBA_BFK_2015.pdf 


