
 
НАРЕДБА 

За провеждане на колоездачно състезание на писта “Купа Димитър 
Колев – Омега Тийм” 

 

I. Цели на състезанието 

Основна цел на състезанието е популяризиране на колоезденето като 
спорт и излъчване на победители  в отделните категории за Купа 
“Димитър Колев – Омега Тийм”. 

 

II. Организатор на Състезанието 

Организатор на състезанието е колоездачен спортен клуб “Омега 
Тийм” съвместно с подкрепата на верига магазини “Байк Център”, 
магазин за велосипеди “Байк Спот” и магазин-сервиз за велосипеди 
“Бойкот Сайкълс” 

 

III. Място и програма на събитието. 

Състезанието ще се проведе в спортна зала “Колодрума” гр. Пловдив 

на 22.09.2022г. 

От 08:30 часа. пистата ще бъде отворена за настаняване на отборите, 

10:00 часа започва техническата конференция. 

10:45 старт на квалификациите (по ред юн.младша, старша и мъже), 

ако е необходимо. 

11:40 старт на манш 1. ( юн. Младша, юн.старша , мъже ) 

13:00 старт на манш 2. ( юн. Младша, юн.старша , мъже ) 

15:30 старт на манш 3. ( юн. Младша, юн.старша , мъже ) 

17:00 старт на манш 4. ( юн. Младша, юн.старша , мъже ) 



19:30 награждаване 

ТИП НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Състезанието на писта за купа “Димитър Колев – Омега Тийм” е тип 
“Омниум”. То ще се състои от четири пробягвания на дисциплината 
СКРАЧ за всяка от категориите юноши мл., юноши ст. възраст и мъже. 
Излъчват се крайни победители от четирите старта. Броят на 
обиколките за всеки от стартовете за отделните възрастови групи е 
както следва: 

 

Юноши младша възраст – 30 обиколки 

Юноши старша възраст – 40 обиколки 

Мъже – 60 обиколки 

 

 

 IV.Общи Условия и положения 

Право на участие имат всички лицензирани състезатели за 2022г. към 

БФК в следните възрастови категории - Юноши младша възраст, 

юноши старша възраст и мъже. Категориите юноши младша и старша 

възраст стартират с оборотите урегулирани от БФК за съответните 

възрастови групи.  

Нямат право да участват състезатели, които нямат валиден лиценз 

към  UCI  за 2022г. и всички възрастови категории, освен изброените 

по-горе. Състезанието е тип “Омниум”. Състои се от 4 “издръжки” в 

дисциплина СКРАЧ с краен победител. По време на състезанието ще 

се използва чип система за засичане. Състезанието ще бъде 

излъчвано на живо и отразено от ел. Медии. Състезател получил 

дефект по време на състезанието има право на 3 неутрални 

обиколки. При записали се повече от 22 състезатели във 

възрастова група, ще бъде проведена квалификация за участие в 



основните стартове.                                                                      

(квалификациите не се точкуват и не влизат  към крайното 

класиране от четирите пробягвания). 

Квалификациите ще бъдат 50% от обиколките на един манш. 

При получаване на номера и чипове всеки отбор е задължен да 

депозира 100лв., които ще бъдат възстановени след края на 

състезанието при връщане на чиповете.  

 

 

 
V. Класиране 
Според класирането във всяка от четирите издръжки всеки 
класирал се състезател получава съответния брой точки; 

1. 25т. 
2. 23т. 
3. 21т. 
4. 19т. 
5. 18т. 
6. 17т. 
7. 16т. 
8. 15т. 
9. 14т. 
10.  13т. 
11.  12т. 
12.  11т. 
13.  10т. 
14.  9т. 
15.  8т. 
16.  7т. 
17.  6т. 
18.  5т. 
19.  4т. 
20.  3т. 
21.  2т. 
22.  1т.  
 



*състезател застигнал основна група получава 20т. допълнително, 

които се добавят към генералното класиране. 

*състезател застигнат с обиколка му се отнемат 20т.от 

генералното класиране, при минус две обиколки 40 т. и тн. Които 

не губят право да продължат в следващите кръгове. 

 

Награждаване: 

В трите възрастови групи ще се наградят първите десет 

състезатели от генералното класиране от всяка възрастова група. 

С купи се награждават победителите в отделните възрастови 

категории. С медали се награждават от първо до трето място във 

всички възрасти. Осигурени са допълнителни награди за 

почетните места във възрастовите групи. 

Парични награди ще получат състезателите от първо до десето 

място. 

 

 Награден фонд 

С купи се награждават първо място в генералното класиране за всяка 
от възрастовите категории. 

 

С медали се награждават първо, второ и трето място в генералното 
класиране за всяка от възрастовите категории. 

 

С грамоти се награждава всеки състезател от 4-10 място в генералното 
класиране за всяка от възрастовите категории. 

Парична награда ще получи всеки състезател от 1-10 място в 
генералното класиране за всяка от възрастовите категории както 
следва: 

Мъже   Юнооши ст.  Юноши мл.  



1 място – 300 лв. 1 място – 200 лв. 1 място – 150 лв. 

2 място – 200 лв. 2 място – 150 лв. 2 място – 120 лв. 

3 място – 100 лв. 3 място – 100 лв. 3 място – 90 лв. 

4 място – 80 лв. 4 място – 80 лв. 4 място – 70 лв. 

5 място – 70 лв. 5 място – 70 лв. 5 място – 60 лв. 

6 място – 60 лв. 6 място – 60 лв. 6 място – 50 лв. 

7 място – 50 лв. 7 място – 50 лв. 7 място – 40 лв. 

8 място – 40 лв. 8 място – 40 лв. 8 място – 30 лв. 

9 място – 30 лв. 9 място – 30 лв. 9 място – 20 лв. 

10 място – 20 лв. 10 място – 20 лв. 10 място – 20 лв. 

Награждаването на победителите  в генералното класиране ще се 
извърши след края на състезанието. 

 Заявки за участие 

Заявки ще се приемат до 17:00ч. на 16.09.2022г. 

Email: races@bgcf.bg  

Тел. 0889014869 Добри Деспотов 

0898513713 Момчил Цонев 

*състезатели и отбори изпуснали срока за заявка няма да бъдат 
допуснати до състезанието.

X. Заключителни разпоредби

Разходите за път, нощувка и храна са за сметка на участниците. 

Организаторът си запазва правото на промени в наредбата.

Глоби  и наказания ще бъдат налагани при не спазване на Наредбата 
за провеждане на състезания към БФК.  

За всички останали случаи важат правилата и разпоредбите на UCI. 

mailto:races@bgcf.bg

