Колоездачен клуб Вело Царево - Сдружение
Колоездачно състезание
по планинско колоездене в дисциплина „Крос кънтри Маратон” (XCO)
„ОГНЕНИТЕ ПЪТЕКИ НА СТРАНДЖА 2020”
състезателна дистанция от 60 км.
07.09.2020 г., Община Царево
НАРЕДБА
за провеждане на състезание по планинско колоездене
„ОГНЕНИТЕ ПЪТЕКИ НА СТРАНДЖА”
в класове Държавен личен/отборен шампионат и ХОБИ

-

Състезанието има следните цели:
Да популяризира колоезденето като здравословен спорт;
Да привлича повече деца и възрастни от община Царево в участия в
колоездачни мероприятия;
Да популяризира Община Царево като велосипеден център на юг от
Бургас;
Да популяризира маршрути в Странджа планина по планинско
колоездене за състезания и туризъм;

ОРГАНИЗАТОР:
Колоездачен клуб Вело Царево, член на Българска федерация
Колоездене и с помощта на Община Царево.
МАРШРУТ:
Старт – гр.Царево, стара автогара, кв.Василико, с.Изгрев, с.Българи,
с.Кости, с.Бродилово, кв.Василико, финал – гр.Царево, стара автогара.
Точния маршрут може да бъде разгледан и свален от електронната
платформа на състезанието на адрес: www.fire-roads.com.
ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Дата на събитието: 07.09.2020 г.
2. Програма на състезанието:
- 06.09.2020 г. Велошествие Царево-Лозенец-Царево,
„РибоВело”, част от Рибен Фест Царево 2020;
- 07.09.2020 г.

наречено

07:00 Сборен пункт – гр.Царево, Старата автогара (под площада на
града) Старт и финал на състезанието;
07:00-8:45 Записване и получаване на чип/стартов номер и попълване
на декларация за освобождаване от отговорност;
09:00 Официален старт на състезанието;
Остър старт (летящ старт) – 1 км след старта, водени от патрулен
автомобил;
Старт/Финал – 15 м. надморска височина;
Денивелация – 1180 м.;
Награждаване – гр.Царево, старата автогара, не преди 14:00 часа;
Състезателна дистанция 60 км.
РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Организатор: КК Вело Царево
Съдия: Съдийска колегия БФК
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Хоби:
Момчета до 16 г. включително *
Девойки до 16 г. включително *
Юноши старша възраст 17-18 г.
Девойки старша възраст 17-18 г.
Мъже 19-29 години
Мъже 30-39 години
Мъже 40-49 години
Ветерани 50+
Жени
ДЛШ:
Момчета младша възраст (MEN YOUTH U13) 2008 – 2009 *
Момчета стара възраст (MEN YOUTH 13-14) 2006 – 2007 *
Юноши младша възраст (MEN YOUTH 15-16) 2004 – 2005 *
Юноши старша възраст (MEN JUNIORS 17-18) 2002 – 2003
Мъже до 23 г. (MEN UNDER 23) 1998 – 2001
Мъже Елит (MEN ELITE)
Девойки младша възраст (WOMEN YOUTH 15-16) 2004 – 2005
Девойки старша възраст (WOMEN JUNIORS 17-18) 2002 – 2003
Жени Елит (WOMEN ELITE)

*съкратена състезателна дистанция 22 км.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ:
Клас Хоби:
1.Да спазват Правилника на Българска федерация колоездене
2. Да попълнят декларация за освобождаване от отговорност преди старта
на състезанието
3.За лица под 18 г. – да представят писмена декларация от родител, че е
съгласен лицето да вземе участие в съответното състезание.
4.Да са се записали за участие в състезанието по съответния ред и да са
заплатили такса за участие
За лицензирани участници:
1. Да се регистрират съгласно наредбата за участие.
2. Не заплащат такса.
3. Проверка на лицензи – в деня на състезанието.
За всички участници:
1. Участието в състезанието става с изправен технически велосипед
2. Носенето на предпазна каска и подходяща екипировка е
задължително
3. Задължително е наличието на застраховка, покриваща риск при
състезателни условия в планина
4. Не се допуска подкрепа по време на състезанието от моторни
превозни средства.
РЕГИСТРАЦИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. Регистрация:
Регистрацията за състезанието става чрез попълване на електронната
форма на адрес www.fire-roads.com, при коректно попълване на
съответните полета.
2. Начин на плащане:
За клас „Хоби”, плащането се извършва по електронен път с два
варианта:
- Чрез формата за записване – 30 лв.

- По банков път по сметката на „Вело Царево” (ЕИК-177053867) банка
ЦКБ – IBAN BG95 CECB 9790 10G6 9162 00, BIC – CECBBGSF;
Основание за плащане – „Пътеки 2020”. – 30 лв.
- На място в деня на събитието – 35 лв.
НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА:
- Участници до 16 год.
- Членове на КК Вело Царево
- Участници в категории ДЛОШ.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането ще се извърши на база електронно времеизмерване
посредством RFID-чипове.
Наградите ще се разпределят по следния начин:
Плакети и медали за победителите в съответните категории.
Плакет за най-добър отбор.

