
 ПРАВИЛНИК ЕНДУРО 

 За основа на тази наредба се взимат утвърдените правила на 
 Международния Колоездачен Съюз (UCI) и Световни Ендуро Серии (EWS) 

 Идеята  на  Ендуро  е  да  бъде  тест  за  състезателя  и  велосипеда,  да  предизвика  техническите 
 способности  и  физическият  капацитет  на  състезателите.  Фокусът  на  всяко  събитие  е  върху 
 създаването  на  страхотна  атмосфера,  общност,  състезание  и  приключение  за  всички 
 участници.  Този  правилник  очертава  специфичните  правила  за  организиране  на  състезания  от 
 календара  на  БФК  и  други  свързани  с  него  събития.  Правилата  имат  за  цел  да  дефинират 
 дисциплината  Ендуро  в  планинското  колоездене,  като  остават  възможност  отделните  кръгове 
 да добавят свой собствен и индивидуален характер към всяко събитие. 

 1.  Въвежда  се  система  за  класиране  на  събития,  която  е  уеднаквена  със  системата  на 
 световните  Ендуро  серии.  Цветът  обозначава  техническата  трудност  на  трасето,  а 
 броят  черти  (от  1  до  4)  показва  физическите  изисквания  на  състезанието.  Използваните 
 цветове  са  ЗЕЛЕН  ,  СИН  ,  ЧЕРВЕН  и  ЧЕРЕН  .  Цветовете  означават  техническата 
 трудност  на  пътеките,  използвани  на  събитието,  точно  като  маркер  за  пътека  или  ски 
 писта. Лентите означават физическа трудност при изкачване или разстояние. 

 a.  1  черта  :  Физически  лесно,  евентуално  шатъл  или  седалков  лифт  или  равнинно 
 трасе. По-малко от 800 метра изкачване или дължина под 25 км. 

 b.  2  черти  :  Между  800  и  1200  м  изкачване  през  деня  или  между  25  и  40  км 
 разстояние 

 c.  3  черти  :  Много  по-трудно,  събитие,  оценено  с  3  чертички,  ще  бъде  силно 
 начинание. Очаквайте между 40 и 55 км или до 1600 метра изкачване 

 d.  4  черти  :  НАЙ-ТРУДНИТЕ  събития,  които  ще  са  изключително  изтощителни 
 физически. Ще се изкачите над 1600 метра или ще карате над 55 км. 

 2.  Организаторът  на  събитието  е  изцяло  отговорен  за  организацията  на  своето 
 състезание,  както  по  отношение  спазване  правилата  и  разпоредбите  на  БФК  и  UCI,  така 
 и  по  отношение  на  административните,  финансовите  и  правните  аспекти.  Единствено 



 организатора  носи  отговорност  пред  властите,  участниците,  придружителите, 
 длъжностните лица и зрителите. 

 3.  Наблюдението  от  страна  на  националната/международната  федерация  и  комисари  на 
 провеждането  на  състезанието  се  отнася  само  до  спортните  изисквания  и  единствено 
 организатора  носи  отговорност  за  качеството  на  безопасността  на  състезанието. 
 Организатора  на  събитието  трябва  да  вземе  всички  мерки  за  безопасност  и  да 
 гарантира,  че  състезанието  може  да  се  проведе  при  най-добри  условия  за  всички 
 заинтересовани  страни:  състезатели,  придружители,  длъжностни  лица,  медицински 
 лица, журналисти, спонсори, публика и др. 

 4.  СЪСТЕЗАТЕЛИ  БЕЗ  ЛИЦЕНЗ  ОТ  UCI  или  БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  КОЛОЕЗДЕНЕ 
 НЯМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА ФЕДЕРАЦИЯТА. 

 5.  СЪСТЕЗАТЕЛИ  БЕЗ  ВАЛИДНА  ЗАСТРАХОВКА  С  „ПОКРИТИЕ  НА  ЗЛОПОЛУКА  ПРИ 
 СПОРТНИ  СЪБИТИЯ  С  ВКЛЮЧЕНО  ОСИГУРЯВАНЕ  ОТ  ППС“  НЯМАТ  ПРАВО  НА 
 УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БФК. 

 6.  ВСЕКИ  СЪСТЕЗАТЕЛ  ТРЯБВА  ДА  ПОДПИШЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  ОСВОБОЖДАВАНЕ  ОТ 
 ОТГОВОРНОСТ. 

 7.  ОРГАНИЗАТОРЪТ  Е  ДЛЪЖЕН  ДА  ИЗИСКВА  ПОСОЧЕНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ 
 ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА ВСЕКИ СЪСТЕЗАТЕЛ. 

 8.  Клубовете  домакини  са  задължени  да  организират  технически  конференции  за 
 информиране на участниците, както следва: 

 a.  При  еднодневни  състезания  техническите  конференции  се  организират  в  деня 
 на провеждане на състезанието; 

 b.  При  многодневни  състезания  техническите  конференции  се  организират  в 
 първия ден от провеждането на състезанието. 

 9.  Дневният  ред  на  техническите  конференции  задължително  трябва  да  включва 
 параметри  на  трасето  и  опасни  участъци,  задължителна  екипировка  за  участие,  реда  и 
 мястото  за  подаване  на  контестации,  броя  на  състезателите  и  начините  на  провеждане 
 на квалификациите, награди, места за разполагане на сервизните шатри и др. 

 10.  Всички  сигнали  за  нарушения  и  контестации  се  подават  писмено  до  главния  съдия  на 
 състезанието,  определен  от  БФК,  като  за  целта  се  попълва  предварително  подготвен 
 формуляр  за  докладване  на  нарушението,  който  задължително  съдържа  името  на 
 подаващия  контестацията,  телефон  за  контакт,  в  какво  се  състои  нарушението, 
 включително  ако  това  е  станало  пред  свидетел,  данни  за  проследяване  на 
 нарушението.  Всеки  организатор  трябва  да  има  подготвени  писмени  форми  за 
 контестация,  разположени  в  зоната  за  награждаване.  По  преценка  на  главния  съдия  и 
 при  невъзможност  за  определяне  на  решение,  удовлетворяващо  страните, 
 контестацията  може  да  бъде  отнесена  до  УС  на  БФК,  като  тогава  се  следват  правилата 
 за  подаване  на  контестация,  определени  от  Наредбата  за  провеждане  на  състезания 
 към  БФК.  Главният  съдия  следва  да  бъде  независим  от  организатора  и  да  бъде 
 предварително известен. Приемат се само писмени контестации. 

 11.  Главният  съдия  има  право  да  определя  наказания  на  състезатели  при  неспазване  на 
 реда за контестации и при публикации уронващи престижа на БФК. 

 12.  Чуждестранните  състезатели  следва  да  подпишат  декларация  за  заявено  доброволно 
 участие  в  генералното  класиране  на  БФК  преди  първия  си  старт  за  сезона  или  ще 
 получат  право  за  участие  в  годишното  класиране  при  своето  трето  участие  за  всеки 
 отделен  сезон  поотделно.  В  случаите,  когато  чуждестранен  състезател  има  по-предно 
 класиране  от  български  състезател,  но  не  участва  в  годишната  ранглиста,  поради 
 правилото  описано  по-горе,  същият  отпада  от  класирането  за  разпределението  на  точки 
 в  годишната  ранглиста  и  неговата  позиция  се  заема  от  българските  състезатели  в 
 поредност по класирането в конкретния старт. 

 13.  За  допускане  за  участие  в  състезание  на  лица  ненавършили  18  години  се  изисква 
 попълнена  декларация  от  родител  на  място  със  съгласие  за  участието  на 
 непълнолетното  лице.  Когато  родителят/  настойникът  не  присъстват  на  място  е 
 задължително  представянето  на  нотариално  заверена  „Декларация  за  освобождаване 
 от отговорност“ за непълнолетни лица. 



 14.  Състезателите  имат  право  на  индивидуално  участие  (без  клубна  принадлежност)  или 
 клубно участие. 

 15.  Когато  даден  състезател  е  картотекиран  като  член  на  даден  клуб  за  конкретната 
 календарна  година,  той  няма  право  да  бъде  картотекиран  в  друг  клуб  до  края  на 
 конкретната  календарна  година,  както  и  да  представлява  два  или  повече  клуба  в 
 различни дисциплини. 

 16.  Състезателите  нямат  право  да  променят  своята  клубна  принадлежност  по  време  на 
 текущия  сезон.  При  невъзможност  за  намиране  на  консенсус,  се  следват  трансферните 
 правила, определени от Българска Федерация Колоездене. 

 17.  Състезанието  включва  професионален  етап,  няколко  специални  етапа  и  няколко 
 трансферни етапа. 

 18.  Професионалният  етап  трябва  да  бъде  първият  етап  от  състезанието.  Специалните 
 етапи  са  предимно  спускане,  но  могат  да  съдържат  и  кратки  равни  отсечки  и 
 изкачвания.  Професионалният  етап  може  да  използван  и  за  финален  етап  на 
 състезанието.  Изкачването  във  всеки  един  етап  не  може  да  надвишава  10%  от  общата 
 дължина на етапа. 

 19.  Максимално  изкачване  за  състезанието  е  максимум  до  2400  м  надморска  височина  за 
 еднодневно състезание и 4000 м за двудневно такова. 

 20.  Всички дървени елементи в трасето трябва да са покрити с мрежа против приплъзване. 
 21.  Не  е  разрешено  да  се  правят  промени  по  трасето  от  състезател.  Съкращаването  на 

 трасето  с  цел  предимство,  може  както  да  навреди  на  околната  среда,  така  и  да 
 навреди  на  спортният  дух  в  Ендуро  състезанието.  Следователно  всеки 
 състезател,  които  се  опитва  да  спести  време,  като  избира  линия  извън 
 маркираното  трасе,  ще  бъде  наказан.  Съдията  на  състезанието  може  да  избере  да 
 приложи  наказание  за  време  вместо  дисквалификация.  Въпреки  това  всеки 
 състезател  трябва  да  е  наясно,  че  рискува  дисквалификация  при  съкращаване  на 
 трасето. 

 22.  Трасето  на  всеки  етап  е  препоръчително  да  бъде  обезопасено  с  дюшеци,  мрежи  и  други 
 на съответните места, на които се налага. 

 23.  Придвижването  между  специалните  етапи  се  извършва  на  самоход  или  чрез  използване 
 на  алтернативен  транспорт  предварително  определен  от  организаторите  по  т.н. 
 трансферни  отсечки.  Трансферните  отсечки  ще  бъдат  обозначени  с  табели,  указателни 
 стрелки  и  маркировъчна  лента  на  необходимите  места.  Състезателите  следва  да 
 спазват  определените  трансферни  отсечки.  При  тях  времето  не  се  отчита,  но  има 
 определен  период  от  време  за  достигане  до  следващия  етап  (по  преценка  на 
 организатора),  като  най-малко  една  трансферна  отсечка  трябва  да  бъде  на  самоходен 
 принцип.  При  закъснение  за  преминаване  на  трансферната  отсечка,  състезателя  се 
 наказва  с  1  мин.  до  5  мин.  закъснение,  с  5  мин.  за  закъснение  над  5  мин.  и  с 
 дисквалификация при закъснение над 30 мин. 

 24.  Определянето  на  броя  етапи  е  право  на  всеки  организатор,  но  е  задължително  те  да 
 бъдат  минимум  3.  Минимално  време  за  преминаване  на  всички  етапи  в  дадено 
 състезание  е  15  минути  за  еднодневни  и  20  минути  за  двудневно  състезание  на 
 най-бързият състезател. 

 25.  Състезателното трасе на всеки етап следва да бъде добре маркирано: 
 a.  Лента:  Когато  е  поставена  лента  от  двете  страни  на  трасето,  състезателите 

 задължително  трябва  да  минават  между  тях.  Ако  състезателят  премине  извън 
 обозначените  зони,  това  се  счита  за  съкращаване  на  трасето  и  подлежи  на 
 наказание.  Ще  бъде  наказвано  с  между  2  и  5  наказателни  минути  или 
 дисквалификация.  Ако  състезателят  неволно  излезе  от  маркираното  трасе, 
 трябва да се върне през същото място от което е напуснал маркираното трасе. 



 b.  Порта:  Портите  могат  да  се  използват  за  ясно  маркиране  на  участъци  от 
 трасето,  през  които  състезателят  трябва  да  премине.  Пропускането  на  порта  се 
 счита  за  съкращаване  на  трасето  и  подлежи  на  наказание.  Ще  бъде  наказвано  с 
 между  2  и  5  наказателни  минути  или  дисквалификация,  по  преценка  на  главния 
 съдия. 

 c.  Маркировка  за  посока:  В  райони  с  открит  планински  склон,  организаторът  на 
 събитието  може  да  използва  стълб,  за  да  обозначи  посоката  на  трасето. 
 Състезател  може  да  премине  и  от  двете  страни  на  стълба.  На  дълги  пътни  или 
 единични  участъци  организатора  може  да  постави  малки  парчета  лента  за 
 обозначаване на посоката. 

 26.  За  определяне  на  стартовия  ред  се  взима  поредността  в  ранглистата  на  БФК  към 
 момента  на  провеждане  на  състезанието,  за  участници  извън  ранглистата  се  взима 
 поредността на записване. 

 27.  Участниците  ще  стартират  специалните  етапи  в  интервал  от  минимум  30  секунди  един 
 от друг. 

 28.  Специалните  етапи  ще  бъдат  отворени  за  тренировки  в  определените  от  организатора 
 дни  и  часови  интервали.  Всеки,  който  е  забелязан  да  тренира  извън  разрешените 
 периоди  подлежи  на  дисквалификация.  Това  ограничение  се  налага  за  да  намалим 



 прекомерният  трафик,  да  се  намали  въздействието  върху  пътеките  и  да  се  изравнят 
 шансовете, между местните и гостуващите състезатели. 

 29.  Състезател  има  право  на  максимум  едно  тренировъчно  спускане  на  специален  етап.  По 
 време  на  официалните  тренировки  състезателите  трябва  да  имат  достъп  до 
 специалният  етап  единствено  от  старта  на  етапа  в  определеният  часови  график.  Не  се 
 позволява  да  се  избутва  или  да  се  създават  задръствания  на  специалният  етап  по 
 време  на  официалните  тренировки  срещу  движението  на  етапа.  Всеки  състезател,  за 
 който  се  установи,  че  се  движи  срещу  посоката  на  движение  и  създава  предпоставка  за 
 инцидент  ще  бъде  санкциониран.  Само  състезатели  със  закачени  стартови  номера  ще 
 бъдат  допускани  за  тренировъчно  спускане  по  етапите.  Обхождането  на  етапите  без 
 велосипед  е  разрешено  по  всяко  време  (освен  ако  не  е  изрично  написано 
 предварително  от  организатора)  като  се  спазва  посоката  на  движение  и  се 
 внимава за предпоставки, за инциденти. 

 30.  Всеки  организатор  следва  да  предостави  карта  на  района  с  отбелязан  маршрут  на 
 състезанието, но не по-късно от 60 минути преди старта на квалификацията. 

 31.  По  дължина  на  трасето  на  всеки  етап  трябва  да  бъдат  разположени  мобилни  маршали, 
 които да разполагат с радиовръзка. 

 32.  Маршалите  трябва  да  бъдат  обозначени  с  отличителна  жилетка  и  да  им  бъде  проведен 
 необходимия инструктаж. 

 33.  Личната  отговорност  и  само  достатъчност  са  голяма  част  от  духа  на  Ендуро 
 състезанията  и  състезателите  се  насърчават  да  носят  подходяща  екипировка  за 
 планина.  Всеки  състезател  трябва  да  знае,  че  той  единствено  е  отговорен  за  себе  си,  но 
 е и призван да помага на другите състезатели по трасето. 

 34.  Състезателите  трябва  да  носят  вода  за  минимум  2  часа.  Забранено  е  ползването  на 
 скривалища  за  вода  и  храна  по  трасето  в  състезателният  ден.  Забранена  е  всякакъв 
 вид външна помощ по време на състезателният ден. 

 35.  Състезателите  трябва  да  разполагат  със  задължителна  екипировка,  както  следва  – 
 каска  с  подбрадник  (каската  трябва  да  покрива  нормите  на  ЕС),  наколенки,  маска, 
 защитна  броня  за  гърба  или  раница  с  твърд  гръб.  Състезатели  без  тази  екипировка  не 
 трябва  да  бъдат  допускани  до  състезателното  трасе.  От  съображения  за  сигурност, 
 организатора  на  всяко  събитие  може  да  прецени,  че  каската  трябва  да  бъде  носена 
 както  на  специалните  така  и  на  свързващите  етапи.  Всички  правила  за  безопасност 
 въведени  от  организатора,  трябва  да  бъдат  спазвани.  Изключения  няма  да  се 
 допускат. 

 36.  Препоръчително  е  състезателите  да  разполагат  със  следната  екипировка  – 
 налакътници,  вода  за  два  часа,  необходими  инструменти  и  части  за  ремонт  на 
 велосипеда, комплект за първа помощ, карта на състезанието. 

 37.  Състезателите  нямат  право  да  извършват  ремонти  или  транспортиране  между 
 стартовете  на  отделните  етапи  с  чужда  помощ.  Използването  на  чужда  помощ  се 
 наказва с дисквалификация. 

 38.  Участниците  могат  да  използват  само  една  рамка,  една  вилка  и  заден  амортисьор  и 
 един  чифт  капли  по  време  на  състезанието.  Тези  части  ще  бъдат  маркирани  със  стикер 
 от  организаторите.  Стикерите  трябва  да  са  поставени  от  дясната  страна  велосипеда. 
 Стикери  трябва  да  се  ползват  на  всички  състезания  от  календара.  Стикерите  трябва  да 
 се  поставят  преди  старта  на  състезателният  ден.  На  старта  на  всеки  етап  състезателите 
 ще  бъдат  проверявани  за  наличието  на  всички  маркирани  части.  Състезател  без 
 стикери  няма  да  бъде  допускан  до  старта  на  етапа.  Състезателят  може  да  използва  НЕ 
 МАРКИРАНО  оборудване  по  време  на  тренировката.  Подмяната  на  някоя  счупена  част 
 от  изброените  е  възможна  след  одобрение  от  организаторите  и  наложено  наказание  от 
 3  минути.  Състезател  подменил  част  без  да  вземе  разрешение  от  съдията  ще  се 
 наказва с дисквалификация. 

 39.  Състезателите  следва  да  получат  състезателен  номер,  осигурен  от  организатора,  който 
 да  поставят  на  видимо  място  на  вилката  на  велосипеда  си.  При  загуба  или  унищожение 
 на  състезателен  номер  състезателят  е  длъжен  да  информира  организатора  преди 



 старта.  Наличието  на  състезателен  номер  на  гърба  не  е  задължителен,  но  при 
 възможност е препоръчителен. 

 40.  Стартът  и  финалът  на  всеки  специален  етап  ще  бъдат  ясно  маркирани  на  терена  и  на 
 картата предоставена от организатора. 

 41.  Генералното  класиране,  веднага  след  завършване  на  състезанието  следва  да  съдържа 
 следните  атрибути  –  състезателен  номер,  име  и  фамилия,  националност,  отбор, 
 състезателно време за всеки етап и сумарно за всички етапи. 

 42.  Генералното  класиране  следва  да  бъде  подписано  от  съдийския  екип  и  измервателната 
 компания, обслужваща състезанието. 

 43.  Организаторът  си  запазва  правото  да  определи  сам  дали  да  осъществи  отборно 
 класиране.  Наличието  на  такова  зависи  от  наличието  на  минимум  5  отбора  в  дадена 
 дисциплина. 

 44.  Годишната  ранглиста  се  формира  въз  основа  на  точките  получени  от  всеки  кръг,  и 
 именно: 

 a.  Точки от Професионални етапи за индивидуално класиране 

 ПОЗИЦИЯ  ME  MMA 35+  MMB 45+  MJ/WJ 15+  W 35+ 
 1  25  15  15  25  15 
 2  20  10  10  20  10 
 3  15  5  5  15  5 
 4  10  10 
 5  5  5 

 ●  DNF (не финиширал) - не получава точки; 
 ●  DSQ (дисквалифициран) - не получава точки; 
 ●  DNS (не стартирал) - не получава точки; 

 b.  Точки от специални етапи за индивидуално класиране 

 ПОЗИЦИЯ  ТОЧКИ  ПОЗИЦИЯ  ТОЧКИ 
 1  100  14  14 
 2  85  15  12 
 3  65  16  10 
 4  55  17  9 
 5  47  18  8 
 6  40  19  7 
 7  34  20  6 
 8  29  21  5 
 9  25  22  4 
 10  22  23  3 
 11  20  24  2 
 12  18  25-50  1 
 13  16  51…  0 

 ●  DNF (не финиширал) - не получава точки; 
 ●  DSQ (дисквалифициран) - не получава точки; 
 ●  DNS (не стартирал) - не получава точки. 



 c.  Точки за отборно класиране 

 ПОЗИЦИЯ  MJ-WJ  ME  W  MMA 35+  MMA 45+ 
 1  20  40  40  20  20 
 2  15  35  35  15  15 
 3  10  32  32  10  10 
 4  8  30  30  8  8 
 5  6  28  28  6  6 
 6  5  26  26  5  5 
 7  4  24  24  4  4 
 8  3  23  23  3  3 
 9  2  22  22  2  2 
 10  1  21  21  1  1 
 11  20  20 
 12  19  19 
 13  18  18 
 14  17  17 
 15  16  16 
 16  15  15 
 17  14  14 
 18  13  13 
 19  12  12 
 20  11  11 
 21  10  10 
 22  9  9 
 23  8  8 
 24  7  7 
 25  6  6 
 26  5  5 
 27  4  4 
 28  3  3 
 29  2  2 
 30  1  1 

 ●  DNF (не финиширал) - не получава точки; 
 ●  DSQ (дисквалифициран) - не получава точки; 
 ●  DNS (не стартирал) - не получава точки; 

 45.  При  равен  брой  точки  между  двама  състезатели  в  индивидуалното  класиране, 
 предимството  на  даден  състезател  в  годишната  ранглиста  ще  се  определи  от  три 
 степенуващи  се  критерия,  а  именно  –  на  първо  място  броя  по-предни  места  в 
 мероприятията  за  съответната  категория,  в  които  са  участвали  и  двамата  претенденти. 
 При  нова  липса  на  предимство  за  един  от  претендентите  съгласно  първия  показател  ще 
 се  вземе  предвид  по-доброто  сборно  време  за  даден  състезател  в  мероприятията  за 
 съответната  категория,  в  които  са  участвали  и  двамата  претенденти.  При  ново 
 равенство  се  взема  позицията  на  всеки  състезател  в  Държавния  Личен  и  Отборен 
 Шампионат (ДЛОШ). 

 46.  Категории: 
 a.  Мъже 

 ●  Младежи  U21  (MJ  U21:  Men  Juniors  MJ  U21)  –  категорията  обхваща 
 състезатели  от  15  (навършени)  до  20  години.  Участието  в  дадена  категория 
 се  определя  според  годините,  които  се  навършват  в  текущата  календарна 
 година. 



 Пример:  Ако  даден  състезател  навършва  21  години  в  текущ  сезон,  същият 
 следва да се състезава в категория Мъже Елит; 

 ●  Мъже  (МЕ  21+:  Men  Elite  21+)  –  категорията  обхваща  състезатели  на  и  над 
 възраст  от  21  години.  Участието  в  дадена  категория  се  определя  според 
 годините, които се навършват в текущата календарна година; 

 ●  Мастърс  А  (MMА35+:  Masters  А  35+)  –  категорията  обхваща  състезатели  на 
 възраст  над  35  години,  които  следва  сами  да  изберат  дали  да  се  състезават 
 в  нея.  Това  трябва  да  стане  преди  началото  на  първото  си  състезание  за 
 сезона.  Състезателите  нямат  право  да  променят  състезателната  си 
 категория през конкретната календарна година; 

 ●  Мастърс  B  (MMB45+:  Masters  В  45+)  –  категорията  обхваща  състезатели  на 
 възраст  над  45  години,  които  следва  сами  да  изберат  дали  да  се  състезават 
 в  нея.  Това  трябва  да  стане  преди  началото  на  първото  си  състезание  за 
 сезона.  Състезателите  нямат  право  да  променят  състезателната  си 
 категория през конкретната календарна година. 

 b.  Жени 
 ●  Жени  15+  (W15+:  Women  15+)  –  категорията  обхваща  състезатели  над  15 

 години; 
 ●  Жени  Мастърс  35+  (W35+:  Women  35+)  –  категорията  обхваща  състезатели 

 над 35 години. 

 Участието  в  дадена  категория  се  определя  според  годините,  които  се  навършват  в  текущата 
 календарна  година.  При  наличие  на  по  малко  от  5  състезатели  в  отделна  категория,  то  те  се 
 събират в една категория. 

 47.  Клас Е-байк 

 Състезанията  клас  E-байк  трябва  да  включват  предизвикателен  терен  на  зрелищни  места,  но 
 ще  се  провеждат  на  отделни  пътеки  от  традиционните  състезания.  Този  формат  ще  накара 
 състезателите  да  бъдат  изтласкани  до  краен  предел  както  при  спускане,  така  и  при  специално 
 проектирани  специални  етапи  за  технично  катерене.  И  това  не  е  единствената  разлика  -  за 
 първи  път  в  Ендуро,  свързващите  етапи  ще  поемат  централна  роля  в  състезанието,  тъй  като 
 времената  се  поддържат  умишлено  къси  и  трябва  да  включва  повече  сингълтрак.  Закъснение 
 за преминаване през свързващите етапи води до санкции. 

 Състезателите в категория Е-байк ще се нуждаят от минимум 2 батерии. 

 Състезанията  ще  включват  8-14  специални  етапа  на  ден,  включително  1  или  2  много  кратки, 
 много технични изкачвания като специален етап (Power Stages). 

 Също  като  правилата  за  Ендуро,  всички  специални  етапи  се  измерват  времето  и  всички 
 специални етапи се зачитат към крайното време и следователно резултата от състезанието. 

 Трасето  се  състои  от  3  обиколки  (минимум  2  различни  обиколки)  с  2-5  специални  етапа  във 
 всяка  обиколка.  Всяка  обиколка  ще  отнеме  около  1  час  -  1:30  часа  за  завършване  и  с  около 
 1000  метра  изкачване.  Така  че  общото  време  за  каране  на  велосипед  в  еднодневно  състезание 
 ще бъде около 4 часа и 3000 метра изкачване. 

 Времената  за  свързващ  етап  ще  бъдат  много  къси,  така  че  ще  наложим  много  малки  наказания 
 за  късно  стартиращи,  това  е,  за  да  се  включат  свързващите  етапи  в  състезанието  към  крайните 
 времена. 

 Всеки  цикъл  ще  бъде  разделен  с  30  минути  почивка  в  падока  (за  смяна  на  батерията  или 
 зареждане, механична помощ и възстановяване на спортиста) 



 Няма  да  има  технически  ограничения  за  батериите  и  т.н.,  тъй  като  вярваме,  че  технологията  се 
 нуждае  от  максимална  възможност  за  иновации  и  растеж  и  вече  се  движи  с  много  бързи 
 темпове. 

 Всички  велосипеди  трябва  да  бъдат  ограничени  до  разпоредбите  на  ЕС  за  електрически 
 велосипеди (25 км/ч). 

 Функцията за ходене е разрешена, но само при фабрични настройки. 

 Другите правилници и разпоредби са идентични с правилниците за Ендуро състезанията. 

 48.  С  цел  популяризиране  и  масовост  на  спорта  сред  обществото  се  въвежда  клас  ХОБИ. 
 Клас  ХОБИ  не  е  задължителен,  но  е  силно  препоръчителен.  Всеки  организатор  сам 
 преценява  дали  да  има  такъв  в  неговото  състезание.  Трасето  за  клас  ХОБИ  трябва  да  е 
 до  80%  от  състезателното  трасе  за  експертите.  Времената  за  преминаване  на 
 свързващите  етапи  могат  да  бъдат  с  до  50%  по  дълги.  Класирането  и  награждаването 
 на  клас  ХОБИ  трябва  да  е  същото  като  за  експертите.  Годишната  ранглиста  и 
 годишното  награждаване  са  базирани  на  същата  точкова  система  както  за  експертите. 
 Състезател  започнал  състезателната  година  в  ХОБИ  клас,  няма  право  да  се  състезава 
 в клас експерт. Състезателните категории в клас ХОБИ са същите като за клас експерт. 

 49.  Състезанието  следва  да  бъде  обезпечено  със  специализирана  линейка  (снабдена  с 
 уреди  за  реанимиране)  за  целия  период  на  състезанието,  което  включва  и  официалните 
 тренировки; 

 50.  Състезанието  трябва  да  бъде  обезпечено  от  екип  на  Планинската  Спасителна  Служба 
 (ПСС). 

 51.  Организатора  е  длъжен  да  предостави  на  всеки  състезател  подробности  за  това  с  кого 
 и как да се свърже в случай на инцидент. 

 52.  Когато  състезател  види,  че  друг  състезател  се  нуждае  от  спешна  помощ  той  трябва  да 
 предупреди най-близкото длъжностно лице. 

 53.  Организатора  на  състезанието  или  медицинският  персонал  имат  право  да  отстранят 
 състезател ако преценят, че не е безопасно да продължи по трасето. 

 54.  Организатора  на  състезанието  може  също  така  да  отстрани  състезател  от  състезанието 
 ако  той  проявява  разрушително  или  безразсъдно  отношение,  с  което  застрашава  себе 
 си или другите участници. 

 55.  Организатора  на  съст  езанието  си  запазва  правото  да  спре  или  отмени  състезанието  в 
 случай  на  спешност,  неблагоприятни  метеорологични  условия  или  непредвидени 
 обстоятелства. 

 Молим всички състезатели да: 

 -  бъдат лоялни и уважават другите състезатели; 
 -  уважават пътеките; 
 -  уважават околната среда; 
 -  уважават местната общност; 
 -  уважават организаторите, персонала и доброволците; 
 -  спазват правилата на честният спорт. 


