
НАРЕДБА НА КОЛОЕЗДАЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

„Чепеларски търкала“ 

 
За Чепеларски Търкала 
Това е планински маратон и крос кънтри маратон 
Представлява четити различни кръга (Търкала) с общо 
начало и край ( Централния площад „Олимпийски“), които 
са в 4 различни посоки спрямо града и всяко е с 
приблизителна дължина от 20км. Така трасето е с обща 
дължина от 86км. Търкалата са с точна последователност и 
всеки участник сам избира колко от тях да премине, 
спрямо възможностите си. Всяко едно от търкалата е 
маркирано в различен цвят със специални означителни 
табели, които оказват трудността и посоката на предстоящия 
терен. Всяка една е оцветена със спрей в съответния цвят за това 
Търкало 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

https://racetimingbg.com/event/registration/ 
Всеки участник трябва да се регистрира на: https://racetimingbg.com/event/registration/ 
След успешна регистрация ще получите e-mail с Вашият ID номер. С него се заплаща стартовата 
такса по някой от описаните в регистрационната форма начини.  

 
 

ПРАВИЛА 
Задължителна екипировка: Колоездачите трябва да бъдат с каска. 
За да опазим природата, на подкрепителните пунктове трябва всеки състезател да си носи 
собствено шише и чаша. И да не изхвърля боклуци извън зоната на постовете или 
предназначените за това места. 

 
По време на състезанието: 
Всеки състезател носи отговорност за доброто си здравословно състояние. 
Забранена е употребата преди и по време на състезанието на неразрешени стимуланти, 

алкохол и психоактивни вещества. 
 

ВАЖНО!!! Не напускайте състезанието без да уведомите съдиите по маршрута или да се 
обадите на тел. 0887 26 26 92 или 0877601 016. 

 
Поставете състезателните си номера на видно място, за да бъдат виждани от съдиите и не 
повреждайте чиповете, които са залепени от задната част на номера. Следвайте маркировката.  
Пазете се помежду си. Помогнете, ако видите някой в беда, или се обадете на организаторите. 
Пазете природата. Носете отпадъците със себе си и ги изхвърляйте на подкрепителните 
пунктове. 
Вземете със себе си подходящи дрехи, съобразявайки се с прогнозата за времето и с 
обстоятелството, че в планината времето е по-нестабилно и по-студено, особено в ранните 
часове на стартовете. 
Всеки регистриран участник в състезанието, дава съгласието си да бъде сниман и негови 
снимки да бъдат публикувани в нашият сайт и фейсбук страница! 
Пазете природата. Носете отпадъците със себе си. Изхвърлянето им е забранено извън 
предназначените за това места! 

  На контролните постове се уверете, че номерът Ви е видян или чут от  съдиите

https://racetimingbg.com/event/registration/


На състезанието „Чепеларски търкала“ се допускат, както лицензирани, така и 

нелицензирани състезатели и участници, като лицензираните ще бъдат със специално 

обозначени номера и ще стартират от специално предназначено за тях място пред 

останалите. Лицензираните и нелицензираните състезатели ще имат отделни класирания. 

 
 

ГРАФИК И СЪБИТИЯ 
 

Старт/финал: 
Стартът на състезанието за колоездене Чепеларски търкала е на площад Олимпийски 
в центъра на град Чепеларе на 28 Август в 6:00. В 16:00 Награждаване Колоездачи 

 
 

МАРШРУТ 
 

От Старта се тръгва по шосете в посока Пловдив с полицейски ескорт за около километър и се влиза в          
гората посока Лопуха, след връщането в града се преминава през площада и се тръгва посока х. Изгрев 
или се влиза в местността Карабалкан, при слизането отново се пресича града, минава се през площада 
и  покрай старта каменна кариера за добиване на мрамор като се стига до Роженската обсерватория, 
след минаването пак през площада се тръгва за последното Търкало, което стига до връх Мечи чал и 
финал обратно в центъра.  

 
 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ 
 

Декларация за лица под 18 години: 
След регистрация лицата под 18 години трябва да представят попълнена от 
родител/настойник декларация.  

 
Всички състезатели трябва да имат планинска застраховка за времето на състезанието  
 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 
Юноши до 18 г 
Девойки до 18 г 
Мъже 19-49 г 
Жени 19-49 г 
Мъже 50+ 
Жени 50 + 
 

 
КОНТАКТИ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ: 
Телефони: 0877601016, 0876466122 
Email:teodorapentcheva@gmail.com 
Facebook: Chepelarskitarkala

mailto:teodorapentcheva@gmail.com


 


