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НАРЕДБА
за провеждане Държавен колопробег
в Източна България 2022 година
І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Националния коло-пробег има следните цели и задачи:
- да популяризира коло-туризма в България;
- да привлече млади хора в колотуристическото движение;
- да провери физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците;
- да се посетят исторически места и природни забележителности;
- да се покрият нормативите от разрядните изисквания по НСК
- да се посетят места, свързани със “100-те национални обекта”.
ІІ.ВРЕМЕ И МАРШРУТ НА ДВИЖЕНИЕ
Националният колопробег е от IV–та категория на трудност по НСК и ще се проведе от 18-26.06.2022
година с домакинството на колоклуба при КТ ”Рила” София по следният маршрут и график на движение:
1 ден 18.06.2022 /събота/ - Сборен пункт Вакарел - жпгара- до 10.30 часа
- 10.30 часа преход Вакарел – Панагюрище/н/
- 54 км
2 ден 19.06.2022 /неделя/ - Панагюрище –Стрелча –Старосел- Хисара - Калофер /н/
- 78 км
3 ден 20.06.2022 /понеделник/ – Калофер-с.Копринка-Бузовград –Стара Загора - /н/
- 78 км
4 ден 21.06.2022 /вторник/ – Стара Загора – Кортен- Н.Загора-Сливенски Мин. бани /н/
- 108 км
5 ден 22.06.2022 /сряда/ - Сливенски Мин. бани – Кермен –Ямбол –Симеоново /н/
- 54 км
6 ден 23.06.2022 /четвъртък/ - Симеоново - Средец -Бургас -Крайморие/н/
- 105 км
7 ден 24.06.2022 /петък/ - Отпътуване
Общо:
- 436 км
ІІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ
В Националния колопробег могат да участват колотуристи от клубовете и индивидуални участници,
които притежават добра физическа и техническа подготовка. Задължително за всички участници в колопробега
е спазването на утвърдените от Управителния съвет на Българска федерация по туризъм „Правила за
безопасност на проявите”.
Необходими документи за участие:
Застраховка за 1000 лв за дните на проявата;
- Медицински преглед;
- Стартова такса 40 лв. на човек.
Заявки се приемат до 15.06.2022 година на адрес: 1000 София, бул. “В.Левски” 75, ет.V, ст.504 –
БФТуризъм- GSM 0882 966 451 Д.Кавъркова или на e-mail: bftourism@abv и GSM 0888 578 224 Веселин
Цветанов .
За връзка с ръководството на колопробега преди и по време на проявата могат да се използват и
следните мобилни телефони: GSM 0888 578 224 Веселин Цветанов- ръководител.
ІV.ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Всеки участник в колопробега трябва да разполага със следната материална база:
 изправна предпазна каска;
 жилетка със сигнален цвят;
 технически изправен велосипед със скорости;
 инструменти и резервни части /помпа, лепило, лепенки, спици- 5 броя и др./;
V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Организационните разходи се поемат от БФТуризъм, разходите за пътни, дневни и нощувки са за
сметка на участващите клубове или на участниците. Ще има придружаваща кола.
Организаторите си запазват правото при необходимост за промяна на маршрута и местата за
бивакуване.
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