
                                    НАРЕДБА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ „КУПА БУРГАС“ 

                                          15/05/2022 

                        ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 1.  15/05/2022 - колокритериум 

- СТАРТ 10:00 часа  . / к/с М.Рудник / ул.Георги Папаянов-Дължина 

на обиколката -1400м. 

-10:00 ч.Деца-Момичета,момчета 3 обиколки 4.2км. финален 

спринт-Общо класиране- 

- 10:20 ч.Момичета и младша,старша 10 обиколки / 14 км. –Финален 

спринт-Отделно класиране. 

-11:00ч.Момчета  младша 12 обиколки/16.8  км .-Финален спринт 

спринт  

-11:40 Момчета  старша,Девойки младша 15 обиколки -21 км .- 

спринт на всяка 3та обиколка-Отделно класиране 

- 12:20ч.Юноши младша възраст,Девойки старша възраст  25 

обиколки /35 км-.-Финален спринт спринт  

 

-13:20ч. Юноши старша възраст.40 обиколки/56км – .-Финален 

спринт спринт  

 

 

Технически особености:  

 

1.Юноши младша-Парична премия м/у 15-20 обиколкаСигнала 

ще бъде даден с камбана. 

2.Юноши старша- Парична премия м/у 25-30 обиколкаСигнала 

ще бъде даден с камбана. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.Класиране по категории 

  3.1 Деца(момичета-момчета)-общо класиране до 3то място 

  3.2 Момчета младша- класиране до 3то място 

  3.3Момичета младша- класиране до 3то място 

 

 

3.4 Момчета старша- класиране до 3то място 

3.5 Момичета Старша- класиране до 3то място 

3.6 Девойки младша- класиране до 3то място 

3.7Девойки старша-класиране до 3то място  

3.8 Юноши младша- класиране до 3то място 

3.9 Юноши старша- класиране до 3то място  

 

3. При дефект или падане – 1 неутрална обиколка. 

4. всеки застигнат състезател преустановява   своето участие в 

състезанието   

5. Право на участие имат всички картотекирани състезатели в БФК 

за 2022г. 

6. Призьорите получават Купи , медали , парични награди. 



          7. Награждаване :След финала на последната възраст 

          8. Отборите участват на собствени разноски 

8. Домакините поемат всички организационни разходи и съдействие за 

настаняване на отборите изпратели точна заявка до 08/05/2022.За 

настаняване office@hotelavenue.bg , 0888722335 - Мария Богоева 

Настаняване в Авеню 3 * с включена закуска и вечеря 

 

Единична стая 67 лв 

 

Двойна стая 96 лв / по 48 лв на човек при двама настанени в стая 

 

Тройна стая 129 лв / по 43 лв на човек при трима настанени в стая 
  За заявка на races@bgcf.bg и на chernomoretzburgas@abv.bg 9. 9.Пункт 

за раздаване на стартови номера: 

-Хотел Авеню-14.05-по време не вечеря 

 -15.05 в 10.00 часа на старта в к/с М.Рудник от организатора 

срещу депозит от 50лв на отбор. 

За справки: chernomoretzburgas@abv.bg 

Тодор Ангелов тел.0899957215 

Тодор Янев тел: 0899516216 

 

Ораганизатора запазва прово да променя наредбата. 
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