
Петрич DHI 2022 Наредба  

Perich DHI 2022 Rules – English version below  

Дати: 15 - 16 октомври  2022  

Място на провеждане: Петрич, трасе Папреница  

Организатор: СК „ВИВО”  

Ранг на състезанието:  

- Международно състезание Клас 1 на UCI мъже  

- Трети кръг от BG Downhill Series 2022   

Събитията ще се проведат с подкрепата на: Община Петрич, Red Bull,Dies, ETICOM, NET+, и други.  
 

Лиценз: За да се включите в състезанията е необходимо да имате валиден Състезателен или Хоби 
лиценз към Българска Федерация Колоездене за дните на състезанието. 

Можете да видите условията и да си извадите такъв лесно онлайн тук  

Такса участие: За да се включите в състезанията е необходимо да заплатите такса участие.  

Таксите за участие в състезанията са както следва:  

 DOWNHILL PETRICH DHI 2022 

90 лв с предварителна регистрация и заплащане на таксата по банков път 

100 лв при предварителна регистрация и заплащане на таксата на място 

120 лв без предварителна регистрация и заплащане на таксата на място 

** Допълнителна такса за сключване на застраховка на място: 10 лв  



***Таксата за участие трябва да бъде преведена предварително по банков път на:  

Първа инвестиционна банка 
IBAN: BG24FINV91501016557851 
SWIFT/BIC: FINVBGSF 
Титуляр на сметка: Олег Милушев 
Основание за плащане: такса участие и името на състезателя 

На място при регистрацията и получаването на стартов номер е необходимо да 
предоставите на организатора копие от платежното нареждане. 

Молим фирми/клубове, които искат да им бъде издадена фактура, да изпратят данните си 
предварително на и-мейл vivo.petrich.bg@gmail.com, за да може да я получат готова в оригинал 
директно на място по време на регистрацията.  

Правила: Състезанията ще се проведат по правилника на UCI и Българските Колоездачни 
Серии за 2022  

Дисциплини: Спускане  

Категории: Участието в дадена категория се определя според годините, които се навършват в 
текущата календарна година.  

Класиране:  

• Индивидуално по време за всяко едно отделно събитие  

Награден фонд: Победителите в отделните състезания и категории ще получат призове, медали, 
парични и предметни награди.  

Задължителна екипировка: Всеки един състезател, който иска да участва в събитията е 
необходимо да използва следната защитна екипировка по време на състезанията:  

• Каска с подбрадник тип „Фулфейс“  

• Наколенки  

• Ръкавици  



• Маска  

• Гръб протектор или цяла броня* 

• Блуза/Джърси с дълъг ръкав 
 

* Задължително само за всички до 18 години 

Препоръчително за всички състезатели е използването и на протектор за гръб или 
броня, броня за врат и налакътници.  
Всеки един състезател ще бъде проверяван на старта за наличието за пълен 
комплект защитна екипировка и няма да бъде допуснат до трасето без всичко 
необходимо.  

Освобождаване от отговорност: За да се включи в състезанията е необходимо всеки един 
състезател да подпише декларация за освобождаване от отговорност. С нея той освобождава от 
отговорност всички организатори и спонсори на събитията, като поема цялостна отговорност за 
действията си и възможните последици. На място по време на регистрацията и получаването на 
стартови номера за всяко едно от състезанията, ще има разпечатани такива декларации. За 
непълнолетните лица, които искат да се включат в мероприятията е задължително декларацията 
да бъде попълнена и подписана и от родител/настойник. В случай, че по време на събитията на 
място не присъства родител/настойник, който да подпише декларацията пред организаторите, е 
необходимо тя да бъде предварително попълнена и заверена пред нотариус.  
 

Декларацията може да бъде свалена от тук  
 

Застраховка: Задължително е всеки един участник да притежава валидна застраховка за дните на 
състезанието. Тя трябва да бъде от тип „Злополука за спортисти“ с покритие на разходи към 
Планинска Спасителна Служба (ПСС).  

Изправност на велосипеда: Всеки един състезател е задължен да стартира с технически 
изправен велосипед с оглед на собствената му безопасност. Организаторът си запазва правото да 
не допусне някой до трасето с видимо неизправен и опасен велосипед.  

Времеви график: Състезателите за задължени да спазват точно определения от организаторите 
времеви график и програма. 



 

14.10 Петък 

10:30 – 17:00: Регистрация 
10:30 – 17:00: Оглед на трасето 

15.10 Събота 

09:30 – 14:30: Регистрация 
10:00 – 17:00: Тренировка (09:30 ч. начало извозване) 
17:00: Техническа конференция 

16.10 Неделя 

10:00 – 11:30: Тренировка (09:30 ч. начало извозване) 
12:30: Квалификации (вкл. за отворените категории) 
15:00: Финали 
30 мин. след финала: Церемония по награждаване 

*регистрацията да извършва във "Финална на ресторант Яворите” 
 

Тренировки: Задължително е всеки един състезател да е направил по минимум 2 
тренировъчни спускания. Участниците ще бъдат записвани на старта и няма да бъдат 
допуснати да стартират без необходимия брой спускания.  
 

------------------------------------------------EN-----------------------------------------------  
 

PETRICH DHI 2022 Rules  
 

Dates: 15-16.10.2022 

Place: Petrich route “PAPRENITCA’’ 



Organizer: VIVO  

Event rang: UCI Class 1 DHI race MEN , 3rd round of „Bulgarian Downhill Series“ 2022,   

Supported by: Petrich municipality, Red Bull, DIES,ETICOM,NET + and more.  

Event fees are:  

For DOWNHILL race 

90 BGN when you got online pre registration at and pay the fee before the race  

100 BGN when you got online pre registration and pay the fee on the spot  

120 BGN in case of on-site registration  

** 10 BGN extra fee for insurance  

***The event fee must be paid by bank: 

First Investment Bank 
IBAN: BG24FINV91501016557851 
SWIFT/BIC: FINVBGSF 
Account holder: Oleg Milushev 

Categories:  

 

• Junior 15-16  

• Men UCI 17+ 

• Men Open 17+ 

• Men Master 

• Women 

Mandatory equipment:  

• Full-face helmet  



• Kneepads  

• Gloves  

• Goggles  

• Back protector* 

• Blouse / Jersey with long sleeves  
 

* For riders till 18 YO 
 

It is recommended for all riders to use also back protector or armor, neck protector and elbow. 
Every rider will be checked at the start for the mandatory equipment and will not be admitted to 
the course without all pack equipment.  
 

Insurance: It is mandatory for each rider to have valid insurance. If you want to make it on spot it will cost 
10 BGN  

Time table: Competitors must comply with the specified timetable and program.  

SCHEDULE: 

14.10 Friday 

10:30 – 17:00: Registration 
10:30 – 17:00: Track walk 

15.10 Saturday 

09:30 – 14:30: Registration 
10:00 – 17:00: Training (09:30 start of lifts up) 
17:00: Technical meeting 

16.07 Sunday 

10:00 – 11:30: Training (09:30 start of lifts up) 
12:30: Seeding run 
15:00: Finals 
30 min after finals: Awards ceremony 



*Registration office at “Final restorant Yavorite 

Training: Each rider must complete at least two training runs on pain of disqualification. The start commissaire 
will check that this rule is applied  

If you need any help with your accommodation, travel and etc. or have any questions don’t be 
hesitate to at: vivo.petrich.bg@gmail.com 
 




