
 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ КОЛОЕЗДЕНЕ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ  СОФИЯ“ 

Адрес: бул. „Патриарх Евтимий” 2А тел.: (+359)895 589 625 

e-mail: office@cyclingteamlevski.com 

  

Наредба  
Купа „Камен Станчев“  

и Купа „Боровец“ (ДОШ мъже кръг 2) 

I. Организатори 

Купа „Камен Станчев“ и Купа „Боровец“ се организират от ПСКК „Васил 

Левски – София“ съвместно с Община Самоков. Ще бъдат проведени на 

20.05.2022 г. 

II. Право на участие 

За Купа „Камен Станчев“ право на участие имат всички лицензирани 

състезатели към БФК юноши старша възраст, мастърс и мъже елит, както и 

чуждестранни национални, клубни или регионални отбори. Юношите старша 

възраст участват със свободен оборот. 

За купа „Боровец“ право на участие имат всички лицензирани състезатели – 

момчета и момичета (младша и старша възраст участват в едно класиране), 

юноши младша възраст, девойки и жени (участват в едно класиране).  

 

III. Техническа конференция  

Потвърждаване на участниците и получаване на стартовите номера пред зала 

„Арена Самоков“ от 12:00 до 13:00 часа. Техническата конференция ще се 

проведе от 13:00 на същото място. Всички завършили състезатели имат право 

да запазят стартовите си номера. Технически автомобили за купа „Боровец“ 

няма да се допускат за движение преди съдийския автомобил. 

IV. Програма на състезанието 

14:00 – Старт за момчета и момичета, юноши младша възраст, девойки и жени 

на бул. Искър /срещу зала „Арена Самоков“/. Финал срещу хотел „Рила“ – 

Боровец. Дължина на трасето 10,2км 

15:00 – Старт на юноши старша възраст, мастърс и мъже елит на бул. „Искър“ 

/срещу Арена Самоков/ по трасе бул. Искър, десен завой по ул. Вардар, десен  

завой към главен път II-62, ляв завой по него в посока гр. Дупница, десен 

завой на разклона за с. Рельово и начало на първа обиколка, преминаване през 

селото и ляв завой в Белчински минерални бани, ляв завой по път II-62 в 

посока град Самоков, ляв завой към с. Рельово и начало на втора обиколка. 



завой към главен път II-62, ляв завой по него в посока гр. Дупница, десен 

завой на разклона за с. Рельово и начало на първа обиколка, преминаване 

през селото и ляв завой в Белчински минерални бани, ляв завой по път II-62 в 

посока град Самоков, ляв завой към с. Рельово и начало на втора обиколка. 

След извършване на пет пълни обиколки се продължава към гр. Самоков. 

Извършва се десен завой на разклона за с. Бели Искър, преминаване през 

селото и финал в края на изкачването в м. Соколец на 2,9км от изхода на 

селото (финал на 150 м след чешмата след обратния завой) по пътя за 

КК „Боровец“. Обща дължина на трасето 103 км. 

 

 

V. Контролно време 

Поради техническите особености на трасето и мерки за безопасност, 

състезатели изостанали зад основната група на повече от 5 мин. след края на 



първите три обиколки (не по-малко от 8% от времето на лидера) ще бъдат 

изключвани от състезанието и няма да бъдат класирани, след четвърта 

обиколка контролното време е 6m30s (не по-малко от 8% от времето на 

лидера). Номерата на тези състезатели ще бъдат сваляни от съдия. Всеки 

състезател, навлязъл в с. Бели Искър, ще бъде класиран, независимо на какво 

изоставане е финиширал. Подкрепителната зона започва след приключване 

на първа обиколка и приключва след завършване на пета обиколка. 

VI. Класиране 

• Отделно класиране както следва за купа „Боровец“: 

Момичета  

Момчета  

Девойки и жени  

Юноши младша възраст  

• Отделно класиране както следва за купа „Камен Станчев“: 

Мастърс  

Юноши старша възраст 

Мъже елит 

VII. Награден фонд купа „Камен Станчев“ 

Място Категория Мъже  Юноши старша възраст  Мастърс 

1  300 лева  150 лева    50 лева 

2  200 лева  100 лева    30 лева 

3  100 лева    50 лева    20 лева 

Общ награден фонд: 1000 лева и медали за всяка категория. 

Първият състезател, преминал финала, получава и купата на общ победител в 

купа „Камен Станчев“ (независимо от възрастовата категория). 

Награден фонд купа „Боровец“ 

Ще бъдат осигурени ваучери от „Бороспорт“ за отделните възрастови 

категории. Във всички категории победителите ще бъдат наградени и с 

медали. 

VIII. Награждаване 

Награждаването за купа „Боровец“ ще се осъществи пред хотел Рила 15 мин 

след финала на победителите в отделните категории. Награждаването за купа 



„Камен Станчев“ ще се осъществи 45 мин след финала на победителите в 

отделните категории пред зала „Арена Самоков“.  

IX. Други 

За всяка друга ситуация важат правилата и наредбите на БФК и UCI. 

Отборите участват на собствени разноски.  

Записване за участие до 21.00 часа на 16.05.2022г. на e-mail: races@bgcf.bg с 

копие до office@cyclingteamlevski.com 

!!! За отборен шампионат купа „България“ се вземат резултатите на не по-

малко от трима финиширали състезатели и не повече от шест от даден отбор 

(според подадената от БФК точкова система за оценяване на постиженията на 

клубовете, утвърдена от ММС). При клубна заявка за повече от шест 

състезатели всеки отбор трябва да определени кои шест ще участват за купа 

„България“. Останалите участват само за купа „Камен Станчев“. Ако не е 

посочено кои шест участват за купа „България“, ще бъдат взети резултатите 

на първите шест състезатели в подадената отборна заявка. 

 

X. Контакти 

Телефон: 

+359 895 589 625 – Иван Евгениев 

+359 895 589 626 – Борислав Иванов 

e-mail: office@cyclingteamlevski.com 
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