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Нефинална версия на наредбата за 2022 г..

Последно осъвременена: 28 април 2022

Защо го правим
Велообиколката на Северозпада е събитие по колоездене, което има за цел:

Да развие колоезденето и активния екологичен туризъм в регион Северозапад

Да развие колоезденето в България като цяло

Да предостави на аматьори и професионалисти възможност да дълъг пролетен

преход

Изданието през 2022 е на 28 май, събота.

Кой може да участва
Може да участва всеки състезател, който е платил стартова такса и се е съгласил се
с условията за участие.

Деца под 16 години се допускат само с придружител – родител или настойник
участник, който през цялото време трябва да е с тях.

 

Инфо за деня на състезанието
(наредба)
Всичко което трябва да знаете за провеждането на състезанието

 

Изберете страница aa

 +359 87 799 3315  help@begach.com

http://begach.com/uslovia/
https://northwest.bg/
mailto:help@begach.com
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Стартови пакети, раздаване
Стартовите пакети за участниците (номер, тениска, стикери) ще се раздават в офиса
на Бегач в София на 25 и 26 май (сряда и четвъртък) от 9 до 19 часа на бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 85.

По изключение, за участници извън София, пакетите ще се раздават преди старта в
Чипровци на 28 май както следва:

от 7:30 до 8:45 (за участници XL)

от 9:00 до 10:45 (за участници S, M, L)

Препоръчваме да си вземете стартовите пакети в София или да упълномощите
приятел да ви ги вземе, като му изпратите вашия билет.

Старт
През 2022 стартът е на 28 май (събота) от центъра / площада на град Чипровци както
следва:

9:00 ч. за дистанция XL (138 км)

11:00 ч. за дистанции (S, M, L) разделени на групи

Всеки участник е длъжен да има каска и да е залепил носи своя чип номер на колчето
на велосипеда и да носи своя състезателен номер видим на гърдите или на гърба на
състезателната фланелка, за да бъде лесно отчетен от доброволците при
контролите.

Финал
На площада в село Митровци. Обърнете внимание, че финалът е на 12 километра от
старта. Ако сте отседнали в Чипровци, бъдете готови да се приберете на собствен
ход с велосипед.

Алтернативно, ние от организаторите ще имаме ремарке за велосипеди и бус и ще се
опитаме да извозим участниците, които имат нужда на няколко курса до старта. Но
поради големия интерес (над 300 участници), това може да се проточи.

Времеизмерване / контролни точки
Времеизмерването ще е смес от електронно и ръчно отчитане. Електронно измерване
RaceTiming (с гейт) ще има при:

Старт (ще отчетем кой е стартирал)

Туристически център Долни лом

Еднократно при дистанция S;

Двукратно (участниците трябва да минат и на отиване и на връщане при

дистанции M, L, XL)

Финал (Митровци)

https://www.google.com/maps/place/Begach+Running+Club/@42.6874159,23.3294483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa857fec9b37cb:0x5dd1a5d20b8872c7!8m2!3d42.6873876!4d23.3316659
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Ако участник не е преминал през гейта, участието му не се зачита.

На контролните точки:

Чупрене (L, XL)

Белоградчик (L, XL)

Доброволци ще надраскат вашия стартов номер (на гърба с маркер) и ще запишат
времето ви. Участието на състезател без маркиран стартов номер и незаписан от
доброволците по пунктовете не се зачита. Бъдете учтиви и казвайте своя номер на
доброволците и оставете да ви запишат и перфоррат номера.

Подкрепителен пункт и тоалетни
Основният подкрепителен пункт ще е на туристическия център в Долни Лом. Той се
пада на следната отдалеченост спрямо дистанцията:

S – 28 км (еднократно)

M – 28 / 60 км (отиване / връщане)

L – 28 / 90 км (отиване / връщане)

XL 28  / 59 / 122 км (отиване / обиколка / връщане)

На пункта ще има: плодове, изтотонични напитки, крекери, шоколад, вода, кола.

На всички контролни точки ще има вода. По пътя има над 10 чешми.

Тоалетни ще има:

На старта – община Чипровци

Долни Лом – туристическия център

Финал – Митровци (химически)

Контролно време
Ако участниците в L или XL дистанцията не са преминали през Долни Лом до 13:30,
състезанието за тях приключва и ще бъдат отклонени обратно към финала.

Ако участниците са на пункта при прибиране след 19:00, трябва да покажат фар, за да
продължат към Митровци.

Награждаване
Церемонията по награждаване ще е в 18 часа в село Митровци. Освен общо
класиране, участниците ще бъдат награждавани по категории (мъже и жени)

Мъже/жени 16-39 г.

Мъже/жени 40-49 г.

Мъже/жени 50+

За лицензирани състезатели ще има отделно класиране.
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Освен местния награден фонд в ракия и вино, участниците ще получат подаръци от
спортен клуб Бегач.

Безопасност
Състезанието НЕ Е по затворен път. Всички участници са длъжни да спазват
закона за движение по пътищата и са длъжни да имат:

Каска

Велосипед в пълна изправност

Резервна гума

Поне 1 литър вода в съдове (бидони по колелото) с които да стартират

Зареден телефон с номера, с който са регистрирани при участие

Припомняме изискванията по закон:

Чл. 79. Всички велосипеди са длъжни да бъдат оборудвани с изправни:

�. спирачки;

�. звънец или друг звуков сигнал;

�. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред

и червен светлоотразител отзад; 

бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на 

колелата.

Чл. 80. Водачът на велосипед е 
длъжен: да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за
движение.
 
Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено да се
движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
 
Чл. 82. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка.

Партньори



28/04/2022, 13:40 В деня на състезанието - Велообиколката на Северозапада

https://northwest.bg/naredba/ 5/6

Ако искате да се включите, свържете
се с нас.

МЕСТНА ПОДКРЕПА

https://lomskopivo.com/
https://begach.com/
https://us4bg.org/
https://northwest.bg/contact/
https://belogradchik.bg/
https://www.montana.bg/
https://chuprene.com/
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http://facebook.com/begachsofia
http://twitter.com/begach
http://instagram.com/begachsofia
https://www.chiprovtsi.bg/

