
 

  
  

ННААРРЕЕДДББАА   
 

За провеждане на колоездачни състезания  
За Купа “Милко Димов – Илия Кръстев” 

На 01.05.2021 г. - гр. Сливен 
I. Цели и задачи:  

Да се съхрани традицията за състезание в Сливен по време на първомайските празници. 
Състезанието да е за всички възрастови групи. За да осъществим състезанието и да запазим 
традицията в условията на пандемия, а също и с цел привличане на повече участници от 
средите на любителите, през тази година градският критериум е заменен от изкачване на най-
високия връх в Източна Стара планина: „Българка”: 1181 м. Трасето е в рамките на Природен 
парк „Сините камъни” и преминава покрай резерват „Кутелка”, откъдето се откриват 
несравнимо красиви гледки към части от града и равнината.  
II. Програма на състезанията и маршрути 

- 11:00 - сборен пункт на всички участници на пл. „Хаджи Димитър”. Проверка на 
лисансите на състезателите, регистрация на предварително записаните участници без 
лисанси с платена стартова такса, както и късно записаните срещу по-висока стартова такса, 
получаване на номера срещу депозит от 5 лв. (след финала се връща и платеният депозит се 
възстановява), запознаване на треньорите с начина на провеждане на състезанията. 

- 11:00 – всички желаещи деца от гр. Сливен (и не само) на възраст от 9-14 години могат 
да се запишат и да участват на състезание на пл. „Хаджи Димитър”. Ще има грамоти за 
участниците и предметни награди за победителите. Очакват се 2 възрастови групи. 

- 12:00 – официален старт от пл. „Хаджи Димитър” за всички участници до км 3 
(денивелация 95 м с макс. наклон 7%). Кара се зад съдийския автомобил, без той да бъде 
изпреварван. Най-отпред се подреждат групите за незабавния остър старт. Зад тях застават 
групите, които стартират 3 минути след незабавния остър старт на първите /бързи/ групи. 

От км 3 се дава незабавен /летящ/ остър старт на следните групи участници: мъже, 
юноши старша, мастърс до 50 г., мастърс на 50 г.  и любители. Финалът за тях е на вр. 
"Българка" - 13 км и 755 м денивелация (макс. наклон 11%) от мястото на острия старт; 

От км 3, след спиране за 3 минути се дава старт за следните групи участници: момчета - 
младша и старша в една група, момичета младша, момичета старша и девойки в една група и 
юноши младша. Финалът за тях е на 6-ти км до чешмата (3 км и 180 м денивелация) след 
острия старт, където след края на състезанието ще се проведе и награждаването. 

Контролно време -  Между км 13 и 15 (мястото на панорамните гледки към резерват 
„Кутелка”), ще се осъществява съдийски контрол за изостанали участници и евентуално 
приключване на тяхното участие, с цел своевременното освобождаване на затворения пътен 
участък, както и осигуряване на време за спускане обратно към мястото за награждаване. 

Маршрут на цялата дистанция - официален + остър старт: 
https://www.openrunner.com/r/12658296 

- Около 13:30 – награждаване на мястото на финала на 6-ти км до чешмата 

 

 



III. Награди: 
1. Награди за следните възрастови групи: мъже, юноши старша, юноши младша, 

момчета младша и момчета старша (една група), момичета младша, момичета старша 
и девойки (една група), мастърс до 50 , мастърс над 50 и  и любители (една група),;  

2. Наградите са: купа за първия, медали и парични награди за първите 3 във всяка 
възрастова група. 

IV. Право на участие и изисквания към участниците: 
1. Всички състезатели трябва да са лицензирани в БФК; 
2. Любителите без лисанси трябва да представят застраховка "Злополука спортисти", 

валидна за деня на състезанието;  
3. Заявки за участие се правят на и-мейл: sinite_kamany@abv.bg; 
4. Групите "Мастърс" и "Любители" заплащат стартова такса по банковата сметка на КК 

"Сините камъни" в "Райфайзенбанк": BG89RZBB91551004975700. Основание за 
плащането: "Изкачване Сливен - име клуб / състезател" Размерът на стартовата такса е 
както следва: до 17 ч. на 27.4.2021 таксата е 20 лв. + 5 лв. депозит за стартов номер 
/общо 25/, до 17 ч. на 31.4.2021 таксата е 30 лв. + 5 лв. депозит за стартов номер /общо 
35/, до 11 ч. в деня на старта таксата е 40 лв. + 5 лв. депозит за стартов номер /общо 
45/се заплаща в брой; 

5. Клубовете участват на собствени разноски. 
 
За допълнителна информация:  
 Спортно-технически въпроси: Неделчо Петров – 0882 088884. 
 Финансови въпроси/стартови такси: Лазар Владиславов - 0888 708639. 
 Реклама и резултати: Костадин Баджев - 0888 860560 
 
Гр. Сливен, 13.04.2021 г. 

 
Приложение 1. Карти на трасето 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Фиг. 2 – Маршрут с обозначен остър старт и профил 
 

Фиг. 1 – Маршрут     
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