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Програма за провеждане на ДЛОШ на шосе за момчета и 
момичета младша и старша възраст и девойки  

1. 30.06.2020 г. – Техническа конференция – 15.30 ч. (на летище 

„Бършен“ преди старта на бягането по часовник) 

2. Индивидуално бягане по часовник – място на провеждане – летище 

„Бършен“ (на изхода от гр. Сливен в посока гр. Ямбол) 

a) 16.30 ч. – старт на момчета младша възраст, момичета младша и 

старша възраст – 3км; 

b) 17.30 ч. – старт на момчета старша възраст и девойки – 5км 

3. Общ старт – 01.07.2020 г. – място на провеждане – около с. Мечкарево 

и с. Панаретовци 

a) 9.30 ч. – старт на момчета младша възраст, момичета младша и 

старша възраст – 18км 

b) 10.30 ч. – старт на момчета старша възраст и девойки – 26км 

Обиколката е с дължина 16км, стартът на момичетата младша и 

старша и момчета младша възраст ще бъде на отстояние 2км 

преди финала, а стартът на момчета старша възраст и девойки ще 

бъде след с. Панаретовци. 

4. Съгласно наредбата за провеждане на държавни първенства и 

състезания от календара на БФК на шосе и писта – оборотът на 

момчета и момичета младша и старша възраст отговаря на  дължина 

6,40 м. 

Оборотът на девойките отговаря на дължина 7,93 м.  

5. За ДОШ всеки отбор има право да заяви до 6 състезатели. За ДЛШ 

всеки отбор може да заяви неограничен брой състезатели. 

6. Заявки за настаняване се приемат до 17.00 ч. на 17.06.2020 г. на e-mail: 

races@bgcf.bg.  
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7. Заявки за участие се приемат до 17.00 ч. на 25.06.2020 г. на e-mail: 

races@bgcf.bg. 

8. Награждаването на победителите ще се проведе в хотел св. Никола от 

12.30 ч. (след бензиностанция „Шел“ в посока от Нова Загора към 

Сливен). 

9. Важно – отборите членове на БФК и тези, които са заявили желание за 

членство с подадени документи, могат да участват в ДОШ. Всички 

лицензирани състезатели имат право на участие в ДЛШ.  

10. За улеснение на съдийската колегия, на този ДЛОШ стартовите номера 

ще се раздават както следва: 1-6 Хемус Троян, 7-12 КК Несебър, 13-18 

Спринт Разград, 19-24 Левски, 25-30 Печенеги, 31-36 ПКД Цар 

Симеон, 37-42 Лястовица, 43-48 Драг, 49-54 Сините камъни, 55-60 

Черноморец, 61-66 Варна, 73-78 Верея, 79- 84Долчини, 85-90 

Свиленград, 91-96 Янтра-Исполин;  

Моля, при подаване на заявките, използвайте тези номера.  

Отбори, които не са в този списък или имат повече от шестима заявени 

състезатели, също ще бъдат включени в стартовия лист, като 

съдийската колегия ще им определи номерата допълнително. В 

отборната заявка има колона за посочване реда на стартиране при 

бягане по часовник. Ако не бъде посочен, то ще се счита редът на 

подадената заявка в лявата колона. 

11.  За справки: тел.:0882 088 884 – Неделчо Петров 
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