
НАРЕДБА 

Колоездачен клуб "Враца Велообщество", съвместно с община Враца, имат удоволствието да 
ви поканят на второто издание на състезанието купа "Леденика". То е от календара на 
Българска федерация колоездене и ще бъде по маршрут от прохода Вратцата до хижа 
Пършевица, общо 20км. по ново асфалтиран път. Трасето ще бъде обезопасено от Пътна 
полиция- Враца и линейка от ЦСМП Враца. 

Тази година нашият клуб, съвместно с БФК, организира чрез тази надпревара шампионата за 
любители (общ старт). За тази цел от БФК са подсигурили екип от 4ма съдии. На едната страна 
на купата ще има надпис "Леденика" а на другата "Шампион Мастерс - общ старт 2020". 
Наградният фонд, както е по регламент на БФК, също ще бъде даден на носителя на купата! 

Състезателите ще бъдат разпределени в 11 категории за професионални и любители 
колоездачи: 

Категории с лиценз UCI : 

1. Юноши младша възраст 

2. Юноши старша възраст 

3. Мъже Елит 

4. Жени и девойки 

5. Момчета младша възраст 

6. Момчета старша възраст 

7. Мъже 19-29г. 

8. Мъже 30-39г. 

9. Мъже 40-49г. 

10. Мъже 50-58г. 

11.Ветерани 59+ 

Първият състезател (от последните пет категории), който премине финала, ще получи купата и 
наградният фонд!!! Ще има медали и предметни награди за останалите победители от 
категориите. Първите 10 юноши/девойки, преминали през финалната лента, ще получат 
парична награда от 20лв. 

Регистрацията е на площад Ботев в гр. Враца от 10.00h до 11.20h и след техническата 
конференция, състезателите под полицейски кордон тръгват към прохода Вратцата, където ще 
бъде даден старта. Награждаването ще е отново на площад Ботев от 14.30h 

Таксата за участие е 20лв, като от такса са освободени всички членове на КК "Враца 
Велообщество" и всички юноши/девойки, които имат предварителна заявка от клуба, за който 
се състезават. За всички участници в състезанието ще има почерпка преди награждаването. 

За клубни заявки за участие и други въпроси ни пишете на velovratsa@abv.bg и  races@bgcf.bg 
или на тел. 0884273029 


