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Наредба 

За провеждане на ДЛОШ шосе – момчета и момичета, купа 

„Благой Анчев“ , 16-17.07.2022г. Пазарджик 

 

I. Цел: 

 Да се излъчат победителите в отделните дисциплини на ДЛОШ за 

 2022г. и купа „Благой Анчев“. 

II. Ръководство и организация на състезанията: 

1. Техническата конференция ще се проведе на 16.07.2022г. /събота/ от 

13.00 ч. в Колодрум „Свобода“ – парк-остров „Свобода“. 

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 2022 г. за съответната 

дисциплина. Класиралите се от първо до трето място се награждават 

с медали. 

2. Първите три отбора в крайното отборно класиране получават купи, а 

победителят титлата държавен отборен шампион на България за 

2022г. 

3. СКК Печенеги награждава първите трима състезатели за купа 

„Благой Анчев“ по сбор от точките (система тип омниум) от всички 

индивидуални дисциплини. 

4. При подаване на контестация важи т.3.11 от Обща наредба за 

провеждане на колоездачни състезания на територията на РБ за 

2022г. 
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IV. Регистрация 

1. Заявките за участие в състезанието трябва да бъдат изпратени до 

21.00 часа на 11.07.2022 на e-mail: races@bgcf.bg 

2. Стартови номера се раздават от 13.00 часа на 16.07.2022 г. от 

организатора срещу депозит от 50лв на отбор. 

Програма писта момчета и момичета 

ДЛОШ 16-17.07.2022 - град Пазарджик-БФК 

1. Дисциплини: 

 200м летящ старт 

 500м от място – момичета и момчета 

 1000м индивидуално преследване – момичета и момчета 

 2000м отборно преследване 

 Отборен спринт (италианско преследване) 

 Скрач – 5км  

2. Програма 

16.07.2022г. 17.00 часа: 

 200м летящ старт 

 1000м индивидуално преследване 

 Отборен спринт 

 17.07.2022г. 9.00 часа: 

 500м от място 

 2000м отборно преследване 

 Скрач 
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3. Класиране 

 Лично 

 Отборно – по сбора от точките на тримата най-добре 

класирали се състезатели на отбора, плюс точките от една от 

отборните дисциплини. 

 

Заб.: Момичетата имат право да стартират с шосейни велосипеди 

с оглед тяхната сигурност на пистата. Родените 2012 година имат 

право да стартират само в дисциплините 500м от място и 1000м 

индивидуално преследване с шосейни велосипеди. 

 

 

За контакт БФК: Борислав Иванов – гл. секретар – 0895589626, 

admin@bgcf.bg 

За контакт СКК Печенеги: Людмил Киров – 0898649674 
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