
 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ КОЛОЕЗДЕНЕ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ  СОФИЯ“ 

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

e-mail: office@cyclingteamlevski.com 

  

Наредба  
Купа „Средногорие“  
 (ДОШ мъже кръг 5) 

I. Организатори 

Купа „Средногорие“ се организира от ПСКК „Васил Левски – София“, 

съвместно с общини Горна Малина, Мирково, Златица, Челопеч и Чавдар. Ще 

се проведе на 20.08.2022 г. 

II. Право на участие 

За Купа „Средногорие“ 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. 

 

III. Техническа конференция  

Потвърждаване на участниците и получаване на стартовите номера в сградата 

на община Мирково от 12:00 до 12:45 часа. Техническата конференция ще се 

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

да запазят стартовите си номера.  

IV. Програма на състезанието 

14:15 – Официален старт пред сградата на община Мирково. 14.30 – остър 

старт на път III-6006 и разклона с път III-6004 - навлизане в първа обиколка. 

Обиколката представлява движение по път III-6006 след кръстовището с път 

III-6004 до с.Петрич, където се извършва десен завой с посока с. Каменица по 

общински път. На входа на с. Каменица се извършва десен завой в посока път 

III-6004 (към с. Байлово) по общински път и се продължава движението до 

кръстовището с път III-6004, на това кръстовище се извършва десен завой и се 

продължава движение по път III-6004 до десен завой по път III-6006. На 

кръстовището с път III-6006 се затваря една пълна обиколка, която е с 

дължина 33,2км. След извършване на пълни 3 обиколки се започва четвърта и 

на разклона на общинския път, идващ от с.Каменица с път III-6004, се 

извършва ляв завой, за да се излезе от обиколката, продължава се движение 

по него до с. Байлово, където предлагаме финалът да бъде пред Къща-музей 

на Елин Пелин . Финал срещу къща-музей на Елин Пелин в с. Байлово.  



извършва ляв завой, за да се излезе от обиколката, продължава се движение 

по него до с. Байлово, финалът да бъде пред Къща-музей на Елин Пелин 

Обща дължина на трасето 133 км (124км са състезателни). За категория 

Мастърс – извършват се 1 обиколка и половина (62км) – финал на разклона 

на път III-6004 за с. Байлово и с. Смолско. При навлизане във втора и трета 

обиколка – спринт в с. Петрич – след десния завой за с. Каменица.  

   

   

V. Контролно време 

Поради техническите особености на трасето и мерки за безопасност, 

състезатели, изостанали зад основната група на повече от 6 мин след края на 

второто преминаване на разклона на път III-6004 за с. Байлово и с. Смолско и 

на 10 мин след третото преминаване на същия разклон, ще бъдат изключвани 

от състезанието и няма да бъдат класирани. Техните номера ще бъдат 

сваляни от съдия. Всеки състезател, навлязъл в четвърта обиколка, ще бъде 

класиран, независимо на какво изоставане е финиширал.  



VI. Класиране 

 Мастърс  

 Най-добър спринтьор – класирането се извършва по сума от точки 

на спринтовете във втора и трета обиколка, както следва – 5,3,2,1т. 

При равенство в точките се вземат броят първи места, при 

равенство и в този показател – по-добро преминаване на последния 

спринт. Състезателите, участващи в това класиране, трябва да 

завършат успешно състезанието. Победителят в класирането може 

да бъде от категория мъже елит или юноши старша възраст. 

 Юноши старша възраст 

 Мъже елит 

 Крайно отборно класиране за купа „България“ – ДОШ мъже елит 

VII. Награден фонд купа „Средногорие“ 

Място Категория Мъже  Юноши старша възраст  Мастърс 

1  250 лева  150 лева    50 лева 

2  200 лева  100 лева    30 лева 

3  100 лева  50 лева    20 лева 

Най-добър спринтьор – 50лв. 

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

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

купа „Средногорие“ (независимо от възрастовата категория).  

VIII. Награждаване 

Награждаването за купа „Средногорие“ ще се осъществи пред къща-музей на 

Елин-Пелин до 15 мин след финиширане на последния състезател.  

IX. Други 

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

Отборите участват на собствени разноски.  

Всеки отбор заплаща депозит от 100лв. за транспондери за велосипедите! 

Записване за участие до 21.00 часа на 14.08.2022г. на e-mail: races@bgcf.bg с 

копие до office@cyclingteamlevski.com 

mailto:races@bgcf.bg
mailto:office@cyclingteamlevski.com


X. Контакти 

Телефон: 

+359 895 589 625 – Иван Евгениев 

+359 895 589 626 – Борислав Иванов 

e-mail: office@cyclingteamlevski.com 


