БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , тел/факс – 02/ 9882966
Тел: 02/ 9300 531; е-mail: bftourism@abv.bg

НАРЕДБА
За участие в
19-ти Международен Супер Коломаратон

„Париж-Брест-Париж” във Франция
18 - 22 август 2019 г., 1200 км нонстоп за 90 часа
Съгласно календара и регламента на Les Randonneurs Mondiaux и AUDAX Club Parisien
I. ЦЕЛ и ЗАДАЧИ:
1. Най-добрите българи в тази тежка колотуристическа дисциплина получават възможност
за изява на международно поле, докосват се до атмосферата на супер дългите дистанции в
чужбина, контактуват с коломаратонци от цял свят и обменят опит.
2. Колегите коломаратонци от цял свят имат възможност да се запознават с нашите
представители и да получат информация от първа ръка за България и за нашите прояви.
Вследствие на тези контакти много от тях се решават на участие в нашите международни прояви.
PBP е най-престижният коломаратон в света, провеждащ се веднъж на 4 години. Това е найстарата колоездачна проява, която се провежда и в наши дни. Първото издание е от 1891 г.
Завършването в контролното време на 1200 км е нещо изключително трудно и това е проявата с
най-голяма тежест от календара на колотуристите към Българска федерация по туризъм.
II. Време и място на провеждане:
Старт-финал: градчето Рамбуйе, недалеч от Париж. Стартира се на вълни от 300 човека на
всеки 15 минути от 16 до 22 ч. на 18 август и от 5 до 7 ч. на 19 август. Финалът е на същото място
след 80, 84, или 90 часа – в зависимост от избраната стартова група. Участниците трябва да
преминат официална регистрация и проверка на велосипедите в деня преди старта – 17 август.
Маршрутът на пробега преминава през следните междинни контроли: Mortagne-au-Perche
(117 km) - Villaines-la-Juhel (216 km) - Fougères (305 km) - Tinténiac (360 km) - Loudéac (444 km) Carhaix (521 km) - Brest (610 km) и обратно през същите населени места плюс Dreux (1170 km).
III. Право на участие, необходими документи и заявки:
За участие в ПБП е нужно през настоящата година да се завърши пълна серия бревети от
200, 300, 400 и 600 км. Това обаче не е достатъчно, защото броят на участниците е ограничен до
6300 и към датата на записване – 25 май, местата отдавна ще са свършили. Запазване на място
става с предварително записване между 14 януари и 11 март, в зависимост от най-голямата
измината дистанция през предходната 2018 г. БФТ подкрепя участието на онези регистрирани
български участници, които отговарят на следните допълнителни условия:
1. Да членуват в клуб – редовен член на БФТ към настоящата година.
2. Да се намират между първите 20% в класирането по точки.
Заявките за включване в подпомагането на българския отбор се подават в секретариата на БФТ
или в Комисията по колотуризъм. Записването за участие е индивидуално и става с попълване на
формуляр по Интернет и заплащане на стартова такса, което е задължение на всеки участник.
IV. Екипировка и материални условия
1. Екипировка. Организаторите ще проверяват за изправността на велосипеда, за наличието
на здраво закрепени за него предна и задна светлина – двойна система или с резервни батерии, за
наличието на помпа, резервни гуми, инструменти и отражателна жилетка.
2. Материални условия: таксата от 120 Евро трябва да бъде заплатена както следва: 30 Евро
при предварителното записване 14 януари - 11 март, и 90 Евро при окончателното записване 25
май – 18 юни. Всички разходи за храна, пътни и нощувки са за сметка на участниците.
БФ Туризъм

