
     

*Актуалният правилник може да изтеглите по всяко време от: https://cup.dolticni.com/              Страница 1 от 3 

НАРЕДБА  REGULATION 
   

 
КУПА „ДОЛЧИНИ“ И 

ОБЩИНА ГР.САПАРЕВА 
БАНЯ 

 

 
 „DOLTCINI“ CUP AND 

SAPAREVA BANYA 
MUNICIPALITY  

ДАТА: 15 МАЙ 2021 година  DATE: 15 MAY 2021 
   

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  1. ORGANIZERS OF THE CYCLING RACE 
Купа ДОЛЧИНИ е организирана от фирма Doltcini Pro 
Team с подкрепата на Община Сапарева Баня и 
Община Дупница. 

 Doltcini Cup and Sapareva Banya Municipality is 
organized by Doltcini Pro Team. With the support of 
Sapareva Banya and Dupnitsa Municipalitys. 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  2. LOCATION 
Колоездачното състезание ще се проведе на 15 МАЙ 
2021г. от 15:00 часа със СТАРТ от Пл.”Свобода“, 
гр.Дупница, през гр. Сапарева Баня и финал с 
изкачване в курорта Паничище, пред Хотел 
„МАГНОЛИЯ“  

 Cycling race will be held on 15 MAY 2021 at 3:00 PM 
starting from, “Svoboda” square In Dupnitsa town, 
through Sapareva Banya city and finishing with a climb 
to “Panichishte” resort, front side at Hotel 
“MAGNOLYA”  

3. ТИП НА СЪСТЕЗАНИЕТО  3. TYPE OF CYCLING RACE 
Състезанието на 15 МАЙ 2021 е шосейно състезание 
с ОБЩ СТАРТ, с дължина от 100 км. Състезателите 
ще изминат разстоянието от 14 км. от официалният 
старт гр.Дупница до гр.Сапарева Баня, където ще се 
даде острият старт след което влизат в 8 обиколки с 
дължина на обиколката от 9,5 км. След 
завършването на осмата обиколка, състезанието 
продължава и завършва с изкачване в курорт 
Паничище, дължина на изкачването 10 км. 

 The race on May 15th is a road race – with a Mass start 
with a length of 100 km. The riders will cover the 
distance of 14 km. from the official start Dupnitsa to 
the real start Sapareva Banya city and then enter in 8 
laps with a length of 9.5 km. After the completion of 
the eight lap, the race continues and ends with a climb 
to Panichishte resort, the length of the climb is 10 km. 
 

4. УЧАСТИЕ  4. PARTICIPATION 
В състезанието имат право да участват лицензирани 
състезатели от категория МЪЖЕ ЕЛИТ и ЮНОШИ 
СТАРША ВЪЗРАСТ и МАСТЪРС. 

 The race is open to licensed riders of the Men Elite and 
Juniors categories and Masters. 
 

5. КЛАСИРАНЕ  5. RANKING 
Класирането е по време, въз основа на изминатото 
разстояние до финала на състезанието. Където ще 
има отделно класиране за състезателите от 
категория МЪЖЕ ЕЛИТ, ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ и 
МАСТЪРС. 
Застигнатите състезатели с обиколка ще бъдат 
отстранени от състезанието и няма да бъдат 
класирани.  

 The ranking will be at the time, based on the covered 
distance to the finish of the race. There will be a 
separate classification for MEN ELITE, JUNIORS and 
MASTERS. 
Overtaken riders with lap will be eliminated from the 
race and will not be ranked.  
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6. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  6. RACE HEADQUARTERS  
Щабът на състезанието за раздаване на 
състезателните номера ще бъде отворен на 15 МАЙ 
2021 от 12:00 до 14:00 часа в гр.Дупница, в 
конферентната зала на Община Дупница, партер 
Официално представяне на отборите пред сградата 
на Община Дупница в 14:30 часа 

 The headquarters of the competition will be opened on 
15 MAY 2021 from 12:00 PM till 02:00 PM in Dupnitsa 
town, „Square Svoboda“. In conference hall on 
Municipality Dupnitsa floor 1. 
Official presentation of the cycling teams in front side 
of the building of Dupnitsa Municipality at 02:30 PM 

7. НАГРАДИ 
ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД ЗА КУПА ДОЛЧИНИ И 
ОБЩИНА ДУПНИЦА 3520ЛВ 

 7. AWARDS 
TOTAL PRIZE FUND FOR CUP OF DOLTCINI AND 
MUNICIPALITY OF DUPNITSA BGN 3520 

Класиралите се от първо до трето място в категория 
МЪЖЕ ЕЛИТ, ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ и МАСТЪРС  
получават, купа и медали. Класиралите се от първо 
до шесто място получават и наградни ваучери. 

Награ
дни 
вауче
ри 

Юноши 
ст.възраст 

Мъже Елит МАСТЪРС 

1ви 200 лева 200 лева 200 лева 
2ри 150 лева 150 лева 150 лева 
3ти 100 лева 100 лева 100 лева 
4ти 70 лева 70 лева 70 лева 
5ти 50 лева 50 лева 50 лева 
6ти 30 лева 30 лева 30 лева 

 

 Participants who rank first to third place in MEN ELITE, 
JUNIORS and MASTERS will receive cups and medals. 
The first to sixth place will receive and vouchers for 
prizes. 
 

Online 
Vouch
ers 

Juniors Men Elite Masters 

1st 200 BGN 200 BGN 200 BGN 
2nd 150 BGN 150 BGN 150 BGN 
3rd 100 BGN 100 BGN 100 BGN 
4th 70 BGN 70 BGN 70 BGN 
5th 50 BGN 50 BGN 50 BGN 
6th 30 BGN 30 BGN 30 BGN 

 

8. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО  8. AWARD CEREMONY 
Награждаването ще се извърши 10 минути след 
финиширане на 6-ят състезател от категория 
ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ. 

 The award ceremony will be 10 minutes after finishing 
the 6-rd rider from category JUNIORS.  

9. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ  9. HOW TO APPLY FOR REGISTRATION 
• ЛИЦЕНЗИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОТБОРИ 
Отворете онлайн „Отборна Заявка“ от тук: 
https://cup.doltcini.com/form/enrolmentformbg/index.php 
попълнете полетата във онлайн формуляра и най-
отдолу натиснете бутона изпрати. 
• КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
Една седмица преди датата на състезанието, 
организатора трябва да е получил отборна заявка. 
Отбор направил заявка за участие през последната 
седмици преди състезанието заплащат такса от 50 
лв. (Според правилата на БФК за шосе и писта т.4.1) 
• 100лв ДЕПОЗИТ ОТ ОТБОР ЗА ТРАНСПОНДЕРИ. 
Всеки отбор при получаване на състезателни номера 
дава депозит от 100лв за "транспондери", депозита 
се възстановява, след връщане на 
"транспондерите", когато приключи състезанието. 
Заедно с транспондерите се връщат и 
състезателните номера! 

 • LICENSED RIDERS AND TEAMS 
Open online “Enrolment Form” from this url: 
https://cup.doltcini.com/form/enrolmentformbg/english.php 
fill in the fields and send form to us.  
• DEADLINE FOR REGISTRATION 
One week before the date of the race, the organizer 
must have received a team enrolment form. Teams that 
have applied for participation in the last week before 
the race will be pay a fee of BGN 50. (According to the 
rules of BFC for road and track item 4.1) 
• 100BGN DEPOSIT FROM THE TEAM FOR 
TRANSPONERS. 
Each team upon receipt of riders numbers gives a 
deposit of 100 BGN  for "transponders", the deposit is 
refunded after the return of the "transponders" when 
the race is finished. 
Along with the transponders, the racing numbers are 
back to the organizer staff! 

10. НАСТАНЯВАНЕ  10.  ACCOMMODATION 
Организатора Doltcini Pro Team ще поеме 50% от 
разходиите на отборите за хотелско настаняване и 
храна по време на състезанието Купа Долчини – 

 The organizer Doltcini Pro Team will pay 50% of the 
costs of the teams for hotel accommodation and food 
during the Cup Dolcini - Dupnitsa 15-16.05.2021. 
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гр.Дупница 15-16.05.2021 годинн. (Състезатели от 
категория Мастърс заплащат пълната цена за 
настаняване.) Отборите, които могат да се 
възползват от намалената цена трябва да са 
изпратили валидна заявка за участие един месец 
преди състезанието. (до 14.04.2021) 
Цена: 20лв./нощ/човек със закуска и вечеря. 
Банкови детайли за авансово предплащане: 
Получател: ДОЛЧИНИ ПРО ТИЙМ 
Райфайзен Банк, BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG09RZBB91551008795060 (BGN) 

(Riders in the Masters category pay the full price for 
accommodation.) Teams that can benefit from the 
reduced price must have sent a valid enrolment form 
for participation one month before the race. (until 
14.04.2021) 
Price: BGN 20/night/person with breakfast and dinner. 
Bank details for advance payment: 
DOLTCINI PRO TEAM 
IBAN: BG09RZBB91551008795060  
BIC: RZBBBGSF 

11. ДРУГО  11. OTHERS 
За всичко останало, което не е написано в този 
правилник, оторизирани да взимат решение са 
Съдийската колегия и Организаторът. Всички решения 
трябва да са съобразени с правилника на ЮСИ. 

 For everything not mentioned at this Regulation, responsible 
to decide is The Commissaire’s Panel and the Organizer of 
the race.  All decisions must comply with the UCI Regulations. 

КАРТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО  MAP OT THE CYCLING RACE 

 

 

 
Виж в Гугъл карти:  
https://doltcini.com/html-pages/dupnitsaroute2/ 

 View in Google Maps:  
https://doltcini.com/html-pages/dupnitsaroute2/ 

Официална уеб страница: https://cup.doltcini.com/  Official Web Page: https://cup.doltcini.com/ 
Фейсбук събитие: 
https://www.facebook.com/events/436504974071397 

 Facebook Event: 
https://www.facebook.com/events/436504974071397 

 


