
Колоездачен клуб „В а р н а” 
  

Черноморска колоездачна лига „С п р и н т”  
 

Със съдействието на Община Варна 
 

Н а р е д б а 

за провеждане на колокритериум за купа „Варна” 
17.04.2016 г. 

гр.Варна, Морска градина – Алея на Възрaждането 
 

I. Цели и задачи: 
1. Повишаване на спортно-техническите умения на младите състезатели 
2. Популяризиране на колоездачния спорт в гр. Варна 
 
II. Програма на състезанието: 
1. 11:00   Приемане на документи и техническа конференция  
                около старт-финала 
2. 12:00   Старт аматьори  (Masters)               6  обиколки    (7.2 км) 
    
3. 12:30   Старт момчета младша възраст      6  обиколки    (7.2 км)  
                спринт нa  всяка 3-та обиколка 
4. 13:00   Старт момчета старша възраст       12 обиколки   (14.4 км)  
                спринт на всяка 3-та обиколка 
5. 13:45   Старт юноши младша възраст        18 обиколки   (21.6 км)  
                спринт на всяка 3-та обиколка  
6. 14:30   Старт юноши старша възраст         27 обиколки   (32.4 км)  
                спринт на всяка 3-та обиколка 
7. 15:30   Церемония по награждаването 
 
* Дължина на обиколката: 1.2 км 
* Точкуване на всеки спринт: 5-3-2-1 точки 
* Победител е състезателят, събрал най-много точки от всички спринтове. 
* Победител в състезанието за Masters е състезателят, пръв преминал 
   финалната линия. 
 
Награди:  
 * 1-во място – Купа „Варна”, 2-3 място – медали.  
 * Предметни награди за всички, класирали се до 10-то място. 

 
Паркинг за отборните автомобили ще бъде осигурен пред бариерата на Летен 

театър (кръстовището м/у бул. „Приморски”  и  бул. „Цар Освободител”). 
Лице за контакт: Тони Торосов – 0889525689 

 
 
 
 



Допълнителен регламент за категория „аматьори / мастърс“ : 
 
Допускат се до участие състезатели на възраст над 18 години, които през последните 12 
месеца не са участвали в състезание в категория „мъже до 23 г.“ и „мъже елит“. Допускат 
се до участие състезатели с лиценз в кат.“мастърс“. 
Състезателите се разделят в следните възрастови групи : 

- Мъже от 18 до 40 години вкл. 
- Мъже от 41 до 55 години вкл. 
- Мъже над 56 години вкл. 
- Жени над 18 години вкл. 

Състезателите от всяка възрастова група участват със състезателни номера в различен 
диапазон и цвят. 
Състезателите от всички групи участват с по 6 обиколки. 
Всички застигнати от основната група състезатели напускат състезанието. 
 
Такса за участие за аматьори/мастърс – 5 лв. 
Плаща се в брой  на старта. 

 
Награди : 
Медали за класиралите се на I, II и III място във всяка възрастова група. 
 
Предварително записване – онлайн :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dp0oTIj_GS6XtVpLCFOpIzECzpvQ-qqYfd64Bv__-4o/ 
 
Карта на трасето : 
http://www.mapmyride.com/routes/view/1020394223 
 


