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НАРЕДБА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 1-ВИ КРЪГ ОТ КУПА “БЪЛГАРИЯ” - ПИСТА 

Мъже и Юноши старша възраст 

21.01.2023 г. КОЛОДРУМ ГРАД ПЛОВДИВ 

 
Организатор: Българска Федерация Колоездене 

 
 

 
ОБЩА ЧАСТ 

 

 
I. Цел 

Да се излъчат победители в отделните категории на 1-ви кръг от купа “България” - 

писта 2023 г. 

 
ІІ.Задачи: 

1. Да съдействат за повишаването на майсторството на българските колоездачи, да 

послужат за проверка състоянието на отборите за участието им в международни 

състезания и първенства. 

2. Да послужат за обмяна на опит между състезателите, клубните отбори, треньорите 

и съдиите. 

IІI. Регистрация 

Заявките за участие в състезанието трябва да са изпратени до 19.00ч. на 16.01.2023 г. 

на е-mail: races@bgcf.bg. Предварителните стартови листа ще бъдат изпратени до 

19.01.2023 г. Нелицензирани състезатели няма да бъдат записани в предварителните 

стартови листа! 

Състезатели с лиценз издаден от чужди федерации ще бъдат проверени по време на 

раздаване на номерата. 
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IV. Ръководство и организация на състезанията: 

1. от 9:30 ч. до 10:00 ч. в зала Колодрума-гр.Пловдив. Състезателните номера и 

транспондери ще се раздават срещу депозит от 100 лв. на отбор. 

2. Техническата конференция ще се проведе на 21.01.2023 г. /събота/ от 10:15 ч. в 

зала Колодрума-гр.Пловдив. 

3. Ръководството на състезанието си запазва правото да изменя Програмата при 

възникване на особени обстоятелства. 

4. По време на състезанието БФК подсигурява медицински екип. 

 
5. При подаване на контестация да се внесе сумата от 100 лв. според Обща наредба 

за провеждане на колоездачни състезания на територията на Р. България. 

V. Награди 

1. Класиралите се до 3-то място в отделните дисциплини от купа “България” - писта 

се награждават с медали за всеки един от 4-те кръга на Купа “България”. 

2. Отборите класирали се до трето място в крайното класиране на купа “България” - 

писта се награждават с купи и медали. 

 
VI. Писта – Юноши старша възраст и мъже елит 

Дисциплини 1-ви кръг Купа “България”: 

 
● Кейрин 

 
● Издръжливост по точки 

 
● Темпови обиколки 

 
● Бързина 
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VII. -Програма 1-ви кръг (21.01.2023 г.): 
 

час категори 
я 

дисциплина ниво времетраене 

11:00 Юноши 

ст.в 

Кейрин квалификация 

и репешажи 

20 мин. 

11:30 Мъже Кейрин квалификация 
и репешажи 

20 мин. 

12:00 
12:30 30 мин. почивка + 1ва серия (250м) за деца 

12:30 Юноши 

ст.в 

Темпови обиколки 30 обиколки 7.5км. 15 мин. 

12:50 Мъже Темпови обиколки 40 обиколки 10 км. 20 мин. 

12:50 
13:20 30 мин. почивка + 2ра серия (250м) за деца 

13:20 Юноши 

ст.в 

Кейрин ½ финал 10 мин. 

13:40 Мъже Кейрин ½ финал 10 мин. 

13:40 
13:50 

10 мин. почивка 

13:50 Юноши 

ст.в. 

Издръжливост по 

точки 

100 обиколки 

(25км) 

35 мин. 

14:40 Мъже Издръжливост по 

точки 

160 обиколки 

(40км) 

50 мин. 

15:30- 
15:40 

10 мин. почивка 

15:40 Юноши 

ст.в. 

Кейрин финал 5 мин. 

15:50 Мъже Кейрин финал 5 мин. 

15:50 
16:10 20 мин. почивка + 3та серия (250м) за деца 

16:10 Юноши 

ст.в 

Бързина ½ финал 5 мин. 

16:20 Мъже Бързина ½ финал 5 мин. 
16:30 Девoйки 

мл. в. 
Издържливост по 

точки 
40 обиколки 20 мин. 

17:00 Девойки 
ст.в. 

Издържливост по 
точки 

60 обиколки 20 мин. 

17:30 Юноши Издържливост по 80 обиколки 30 мин. 
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мл.в. точки (20 км.) 

18:10 Юноши 

ст.в 

Бързина финал 5 мин. 

18:20 Мъже Бързина финал 5 мин. 
18:30  Награждаване 

 
 

Часовият график може да бъде променен на база участниците в 

дисциплините. 

Церемония по награждаване на всички призьори в кръговете от 

“купа България” ще започне веднага след финала на последната 

дисциплина. 
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VIII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ И СИСТЕМА НА 

ТОЧКУВАНЕ ЗА ДОШ 

 
1. Юноши младша възраст и девойки младша възраст – награждаването е за 

всяка купа поотделно и не се формира сборно класиране – всеки клуб участва по 

правилата, разписани в наредбите на БФК. 

2. Момчета и момичета (деца) – дисциплината се провежда за всеки кръг 

поотделно в три манша по една обиколка (250 м.) от място. Победител е състезателят 

с най-малко сборно време от трите манша. БФК ще осигури велосипеди за 

провеждане на тази дисциплина, ако отборите не разполагат с достатъчен брой (при 

нужда от такъв велосипед молим отборите предварително да уведомят 

организаторите до 10.01.2023 г. за да може да бъде подсигурен).  Ако БФК не може 

да подсигури велосипеди, при момчета и момичета (деца) се допуска да стартират 

и с шосейни. 

3. Сборно класиране – Купа България мъже и юноши ст.в. – класирането е 

индивидуално като се определя от броя на точките на всеки състезател от всички 

кръгове за индивидуалното класиране. Точки от отборните дисциплини не се 

начисляват към индивидуалното класиране. Отделно – към всеки кръг ще се 

провежда церемония по награждаване за призьорите във всяка дисциплина 

(индивидуална или отборна). 

4. ДОШ/Купа България – класирането е сборно от първите четири кръга, както и 

от ДЛШ. Победителите отборно са държавни отборни шампиони и носители на купа 

България за съответната година. Класирането се осъществява по следния начин – 
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сборът от точките във всяка купа за всяка отделна дисциплина, събран с точките от 

ДЛШ – индивидуалните дисциплини и отборните дисциплини. За да може даден 

отбор да участва в крайно класиране за ДОШ, трябва да е взел участие в минимум 2 

купи и в ДЛШ, като участието в купите е минимум с двама състезатели, а в ДЛШ с 

минимум трима състезатели, както и да е участвал в минимум 3 отборни дисциплини 

(поне една да бъде в ДЛШ, но може и всички 3 да бъдат от ДЛШ). Точките за дадена 

дисциплина са описани в „Наредба за провеждане на Държавните Първенства и 

състезания от календара на БФК за Шосе и Писта“, а т.е. за първите 20 състезатели в 

индивидуалните дисциплини – първо място 25т., второ място 21т., трето място 19т., 

четвърто място 17т., пето 16т. и т.н. до 20-то място 1т. Дисциплината Омниум се 

точкува двойно на останалите индивидуални дисциплини – първо място 50 точки, 

второ място 42 т. и т.н. до 20-то място 2т. Отборните дисциплини се точкуват по 

същия начин спрямо броя на състезателите – Медисън – първо място 50т., второ 

място 42т. и т.н., Отборен спринт – първо място 75т., второ място 63т. и т.н., Отборно 

преследване – първо място 100т. , второ място 84т. и т.н., като отново важи 

правилото, че ако даден отбор стартира с трима състезатели получава точки в 

размер на ¾ от предвидените за дисциплината, т.е. първо място 75т., второ място 63т. 

и т.н. 

5. При  по-малко от 10 състезатели, отделните категории ще бъдат 

обединявани според ситуацията. 

 
6.  БФК ще осигури велосипеди за провеждане на различните дисциплини, ако 

отборите не разполагат с достатъчен брой. 
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