
НАРЕДБА 

 

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЛОШ 2021Г. НА ПИСТА 
 

24-25.07.2021 гр. Пазарджик  
 

Организатори: Българска федерация колоездене и СКК Печенеги 
 

 

ОБЩА ЧАСТ 
 

 

I. Цел 
 

Да се излъчат държавните шампиони в отделните дисциплини. 
 

 

IІ. Ръководство и организация на състезанията: 
 

1. Техническата  конференция  ще се проведе  на  24.07.2021г. /събота/  от 13.00 ч. в 

хотел Тракия. 

 

2. Организаторите на състезанието си запазват правото да изменят Програмата 
при възникване на непредвидени обстоятелства. 

 
3. Редът на провеждане на дисциплините е описан по-долу в Програмата на шампионата. 

 
III. Награди 

 
1 . Победителите в отделните дисциплини от състезанието получават титлата държавен 

шампион на България за 2021 г . за съответната дисциплина. Класиралите се от първо до трето 
място в се награждават с медали.  
 

2 . Първите три отбора в крайното отборно класиране получават купи, а 
победителят титлата държавен отборен шампион на България за 2021 г. 

 
IV. Регистрация 

 
Заявките за участие в състезанието трябва да бъдат изпратени до 18.00 ч. 

на 19.07.2021 г. на e-mail: races@bgcf.bg 
 
 
 

Програма писта юноши младша възраст и девойки 
 

ДЛОШ 24-25.07.2021 - град Пазарджик-БФК 
 
Дисциплини:  

 200 метра летящ старт и бързина чрез отстраняване (девойки само летящ старт)
 500 метра от място (юноши и девойки)
 2000 метра индивидуално преследване (юноши и девойки)
 3000 метра отборно преследване
 Отборен спринт (Италианско преследване)
 Скрач - 7,5км (юноши и след тях девойки 5км)
 Издръжливост по точки

 Омниум – общо класиране от 500м от място, 2000м инд. преследване, скрач и 

издръжливост по точки

mailto:races@bgcf.bg


 

Програма:  
24.07.2021-17:00 часа  

 200 метра летящ старт
 2000 метра индивидуално преследване
 Бързина четвъртфинали /1 – 8;2 – 7;3 – 6;5 – 4/ по един манш

 

25.07.2021-09:00 часа  

 3000 м. отборно преследване
 Бързина /1 - 4/ полуфинал; /5 – 8 място/ 1манш
 500 м. – от място по двойки
 Скрач

 

25.07.2021-16:30 часа  

 Отборен спринт (Италианско преследване)
 Издръжливост по точки
 Бързина 3-4 място; финал


Между дисциплините в последната сесия да се проведат почивки минимум по 10 мин.  

 

Класиране:  

 лично;
 отборно – по сбора от точките на тримата най-добре класирали се състезатели на отбора, 

плюс точките от една от отборните дисциплини.



Заб.: Девойки младша и старша възраст участват заедно в 

дисциплините, като класирането и награждаването са 

поотделно за всяка от възрастовите групи.  

 
За настаняване: 0898649674 – Людмил Киров 




