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ПРАВИЛНИК
за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите,
организаторите и участниците в организираните пробези, кросове,
състезания и ралита по шосейно и планинско колоездене
Всички прояви на БФТ по колопробези, кросове, състезания и ралита
по шосейно и планинско колоездене се провеждат по настоящия
правилник. Той е задължителен за всички категории участници и
разработването му е съобразено с изискванията и правилниците, включени
в общата характеристика на колотуризма и закона за медицинския надзор
на физическата култура и спорта в Република България.
Член 1. Определение
Колопреходите са изминати раздстояния с конкретни натоварвания и
категория на трудност и подлагат на проверка общата физическа
подготовка на участниците, психическата им устойчивост, волева
подготовка, способността им да се справят бързо и безпогрешно с
неочаквано възникнали сложни ситуации. Освен това колопреходите
изискват отлично усвоени двигателни навици, техника на управление на
велосипед в различни теренни условия. Към колопреходите спадат и
коломаратоните “Световни обиколки” (бревети), като форма на екстремно
натоварване.
Член 2. Общи положения
Настоящият правилник има за задача
1. Да определи, квалификацията, задълженията, правата на ръководителите и водачите на спортно-туристически групи при провеждане на
колопреходи от БФТ и клубовете;
2. Да установи начин за разрешаване, подготовка, провеждане и
отчитане на организираните спортно-туристически прояви.
Трудността на колопробезите се определя по таблицата:
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Категория
І кат
ІІ кат
ІІІ кат
ІV кат
V кат

времетраене
2 дни
3 дни
4 дни
5 дни
6 дни

изминато
разстояние
80 км
140 км
250 км
350 км
500 км

Забележка: Колопробезите “Световни обиколки” (бревети) се
провеждат по правилника на Аудакс клуб – Паризиен.
Член 3. Предварителна подготовка, ред за разрешаване и
провеждане на колопробези.
1. Организирани колопробези могат да се провеждат от клубовете по
колотуризъм и БФТ.
2. Групите за участие се формират в зависимост от целите и задачите
на проявата, характера на терена, физическата и техническата подготовка
на участниците.
Член 4. Право на участие.
В колопробезите, включително и коломаратоните от “Световни
обиколки” могат да участвуват коло туристи членове на клубове на БФТ,
както и индивидуални туристи и клубове нечленове на БФТ ,който са
физически и психически здрави с необходимата подготовка за
мероприятия от този ранг, като нечленове на федерацията заплащат повисока такса, която се упоменава в наредбата за съответната проява. За
участие в походи от ІІ и по-висока категория, участниците трябва да
представят:на похода следната документация:
- Застраховка за 1000 лв за дните на проявата;
- Медицински преглед, че са здрави и могат да участват в прояви със
физическо натоварване не повече от три дни преди проявата ;
- Други документи, посочени в Наредбата, необходими на
организаторите;
Забележка: Участник без документи по настоящият Правилник не се допуска
до участие.
Член 5. Права и задълженията на организаторите на колопроявите.
1. Утвърждава ръководство и дава разрешение за провеждане на
проявата, ако са налице всички условия;
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2. Уточнява с органите по безопасност на пътното движение за
условията по провеждане на проявата;
3. Обезпечава медицинско осигуряване.
Член 6. Права и задължения на ръководството на колопроявите
А. Ръководител – отговаря за цялостната предварителна подготовка,
подбор на участниците и нормалното и безопасно протичане на проявата. При
констатиране на неподготвени и недостатъчно екипирани участници има
право да ги отстрани от проявата;
Б. Комендант – отговаря за предварителното планиране маршрута,
местата и условията на бивакуване, дисциплината и редът при
осъществяването на пробега и безопасността на участниците в проявата.
Поддържа при необходимост връзка с органите на реда;
В. Водач – осъществява съвместно с механика проверка състоянието на
велосипедите преди началото на всеки етап от колопроявата и
непосредственото водене по маршрута на участниците. Изпълнява указанията
на Ръководителя и Коменданта на проявата;
Г. Механик – следи за техническото състояние и изправността на
велосипедите на участниците в проявата и при необходимост оказва
техническа помощ;
Други длъжностни лица – водач на пилотиращ автомобил или
мотоциклет и водач на придружаваща товарна кола.
Член 7. Общи права и задължения на ръководството на
колопроявите.
1. Изготвя необходимите документи за разрешаване на прехода;
2. При необходимост извършва промени в маршрута, графика и
тактиката на движение на колопроявата, в зависимост от обстановката, като
уведомява организаторите на проявата и участниците;
3. Преустановява проявата в случай на възникнала опасност за здравето
и живота на участниците, за което уведомява организаторите;
4. Запознава участниците в групата с природните, историческите и
географски забележителности по маршрута;
5. Отчита се пред организаторите до 7 дни след приключване на
проявата;
Член 8. Задължения на участниците в колопроявите.
1. Да се явят в указания час, място и предписаното оборудване, съгласно
съответната Наредба;
2. Да спазват правилата за безопасност на движението и указанията на
ръководството на проявата;
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3. Да се грижат за здравословното си състояние и при неразположение
да уведомява ръководството;
4. В случай на нужда да оказва помощ на пострадали;
5. Да опазва чиста природата и околната среда.
Член 9. Регистриране и отчитане на колопроявите.
Отчетни документи, които се изготвят:
- маршрутен лист;
- лист за инструктаж за безопасност на проявата;
- финансов отчет на проявата;
- отчет на главния ръководител за протичането на проявата;
Забележка: В отчета на главния ръководител се отчитат всички
аварийни ситуации и нещастни случаи, а така също и прояви на участници в
разрез с техните задължения по настоящият правилник.
Член 10. Контрол.
Спазването на настоящия Правилник е задължение на всички органи,
които организират и провеждат спортно-туристическите прояви, а така също и
на участниците в тях.
Право на контрол имат представителите на висшестоящите организации
– респективно Българска федерация по туризъм. Същите имат право да
прекратят проявата при възникнала аварийна ситуация и друга опасност.
Член 11. Подготовка но кадри.
Ежегодно се организират курсове за подготовка на инструктори по
колотуризъм и съдии по колотуристическо рали и коломаратони “Световни
обиколки”, като се издават съответни документи за правоспособност.
Приет от УС на БФТ с прот. № 06, реш. № 05 от 14.02.2002 г.,
утвърден с протокол № 02, решение № 04 от 09.04.2013 година и
утвърден с протокол № 08, реш.№ 05 от 06.11.2019 г.
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