Наредба за провеждане на състезания от Български Колоездачни Серии
Валидна от 01.03.2018 до 31.12.2018 година / последна редакция: 20.02.2018 година

1. Цел и задачи:
1.1. Популяризиране спорта планинско колоездене в неговите
разновидности;
1.2. Повишаване на спортното майсторство;
1.3. Излъчване на шампиони във всички възрастови групи и дисциплини;
1.4. Развитие и усъвършенстване на учебно-тренировъчната работа по
клубове;
1.5. За основа на този правилник се взимат утвърдените правила на
Международния Колоездачен Съюз (UCI).
2. Ръководство и организация
2.1.
2.2.
2.3.

Националните шампионати се организират от Българска Колоездачна
лига (БКЛ) със съдействието на клубовете домакини под патронажа и
в календара на Български Колоездачен Съюз (БКС);
Клубовете домакини на състезания отговарят изцяло за подготовката
на трасета, маршрути, медицинско осигуряване и всичко свързано с
провеждането на състезанието;
Клубовете домакини са задължени да организират технически
конференции за информиране на участниците, както следва:
2.3.1. Организират се от клубовете домакини организиращи
състезанията;
2.3.2. При многодневните състезания техническите конференции се
организират в първия ден от провеждането на състезанието, а
в еднодневните в деня на провеждане;
2.3.3. Дневния ред на техническите конференции задължително
трябва да включва: параметри на трасето и опасни участъци,
задължителна екипировка за участие, реда и мястото за
подаване на контестации, броя на съ-стезателите и начините
на провеждане на квалифика-циите, места за разполагане на
сервизните шатри и др.
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3. Изисквания за участие в състезанията
3.1. Право на участие в Български колоездачни серии имат всички
състезатели с българско гражданство в добро физическо и
психическо състояние, притежаващи сключена годишна застраховка
или застраховка важаща за дните на състезанието с „Покритие на
злополука при спортни събития с включено осигуряване от ПСС“ и
подписана на място „Декларация за освобождаване от отговорност“.
3.2. В Българските колоездачни серии имат право на участие и
чуждестранни състезатели, които следва да отговарят на
изискванията посочени в точка 3.1.
3.3. Чуждестранните състезатели следва да подпишат декларация за
заявено доброволно участие в генералното класиране на
Българските Колоездачни Серии преди първия си старт за сезона на
Българските Колоездачни Серии. В случаите, когато чуждестранен
състезател има по-предно класиране от български състезател, но не
участва в годишната ранглиста, поради правилото описано по-горе,
същият отпада от класирането за разпределението на точки в
годишната ранглиста и неговата позиция се заема от българските
състезатели в поредност по класирането в конкретния старт;
3.4. За допускане за участие в състезание на лица ненавършили 18
години се изисква попълнена декларация от родител със съгласие за
участието на непълнолетното лице. Организаторът на събитието има
право да изиска по свое осмотрение нотариално заверена
„Декларация за освобождаване от отговорност“ за непълнолетни
лица;
3.5. В състезанията не се допускат до участие лица без задължителната
предпазна екипировка, определена в тази наредба или посочена от
конкретен организатор.
4. Картотекиране:
4.1.
4.2.

Всеки индивидуален състезател може да се записва за участие по
време на всяко отделно събитие;
Само официално регистрирани организации (юридичеси лица) ще
бъдат признавани за отбор, ще имат право да вписват името на
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4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

отбора към даден състезател в класирания и състезателни протоколи
и ще имат право да участват в генерално отборно класиране. За
отбори, които не са членове на Българската Колоездачна Лига следва
да бъде представен документ удостоверяващ официалната
юридическа регистрация, на място при провеждане на дадено
събитие от календара на Българските Колоездачни Серии.
Всеки отбор трябва да се състои от минимум трима състезателя за
даден календарен сезон.
Всеки клуб може да записва за участие своите състезатели по време
на всяко отделно събитие;
Когато даден състезател е картотекиран като член на даден клуб за
конкретната календарна година, той няма право да бъде
картотекиран в друг клуб до изтичане на конкретната календарна
година, както и да представлява два или повече клуба в различни
дисциплини;
Картотекирани състезатели от предходни години удостоверяват
своята клубна принадлежност по време на първото събитие за
сезона;
Състезателите имат право на индивидуално участие. При
преминаването им в клуб се следват разпоредбите на т.4.3.

5. Видове дисциплини и основни изисквания за провеждане на състезания
5.1.

DHI (Downhill Individual) | DHI (Спускане/ Индивидуално)
5.1.1. Трасето за спускане трябва да следва низходящ маршрут;
5.1.2. Препоръчително е всяко от състезанията да се провежда в
минимум два дни. Един тренировъчен и един състезателен;
5.1.3. Дължината на трасето трябва да бъде между 1500 и 3500
метра;
5.1.4. Времето за преминаване на трасето трябва да бъде с
продължителност между 2 и 5 минути;
5.1.5. Състезанието преминава в два етапа – квалификации и
финали;
5.1.6. Квалификациите служат за подреждане на състезателите
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във финалното спускане. Подреждането става във възходящ ред –
първият от квалификациите стартира последен;
5.1.7. За крайното класиране се взимат само резултатите от
финалното спускане;
5.1.8. Трасето трябва да бъде маркирано с ленти (двустранно) и
колове (бамбукови или слалом колове);
5.1.9. Трасето трябва да бъде обезопасено с дюшеци, мрежи и
други;
5.1.10. Трасето може да се състои от тесни и широки секции,
горски пътища и пътеки, скални и каменни секции;
5.1.11. По дължина на трасето трябва да бъдат разположени
маршали, които е препоръчително да имат пряка видимост помежду
си и радиовръзка;
5.1.12. Маршалите трябва да разполагат с жълт и червен флаг,
свирка и отличителна жилетка и да им бъде проведен необходимия
инструктаж за тяхното използване;
5.1.13. Състезателите трябва да разполагат със задължителна
екипировка, както следва – каска с подбрадник, маска, фланела с
дълъг ръкав (джърси), ръкавици с покрити пръсти и наколенки.
Състезатели без тази екипировка не трябва да бъдат допускани до
състезателното трасе;
5.1.14. Препоръчително е състезателите да разполагат със
следната екипировка – защитна броня за гърба, броня за врата,
налакътници;
5.1.15. По преценка на организатора препоръчителната
екипировка може да се дефинира като задължителна в наредбата за
конкретното състезание;
5.1.16. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка.
Зоната трябва да бъде добре обозначена;
5.1.17. Състезателите следва да получат състезателен номер,
осигурен от организатора, който да поставят на видимо място на
вилката на велосипеда си. При загуба или унищожение на
състезателен номер състезателят е длъжен да информира
организатора преди старта. Наличието на състезателен номер на
гърба не е задължителен, но при възможност е препоръчителен;
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5.1.18. Финалната линия трябва да бъде ясно и видимо
обозначена;
5.1.19. Използването на камери (независимо от мястото, където са
поставени – по тялото, на каската или по велосипеда) по време на
квалификации и финали е забранено;
5.1.20. При провеждане на състезания от Българските Даунхил
Серии важи правилото за декласиране на състезател за финално
спускане при постигнато квалификационно време, което надвишава с
100% квалификационното време на първия състезател в конкретната
категория;
5.1.21. Генералното класиране, веднага след завършване на
състезанието следва да съдържа следните графи – позиция
(класиране), състезателен номер, име и фамилия, системен
индивидуален код, категория, отбор, състезателно време;
5.1.22. Генералното класиране следва да бъде подписано от
съдийския екип и измервателната компания, обслужваща
състезанието;
5.1.23. Състезанието следва да бъде обезпечено със
специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за
целия период на състезанието и тренировките;
5.1.24. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на
Планинската Спасителна Служба (ПСС).
5.2.

END (Enduro) | END (Ендуро)
5.2.1. Състезанието включва няколко специални етапа и няколко
трансферни етапа;
5.2.2. Специалните етапи са предимно спускане, но съдържат и
кратки равни отсечки и изкачвания, терена също е разнообразен и
варира от гладки почвени пътеки, до технички и тесни участъци с
камъни и корени, дропове и скокове;
5.2.3. Придвижването между специалните етапи се извършва на
самоход или чрез използване на алтернативен транспорт
предварително определен от организаторите по т.н. транферни
отсечки. При тях време не се отчита, но има определен период от
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време за достигане до следващия етап (по преценка на
организатора);
5.2.4. Определянето на броя етапи е право на всеки отделен
организатор, но е задължително те да бъдат минимум 3. Минимално
време за преминаване на всички етапи в дадено състезание е 15
минути;
5.2.5. Състезателното трасе на всеки етап следва да бъде добре
маркирано, като опасните участъци и точния маршрут следва да
бъдат видимо обозначени;
5.2.6. За определяне на стартовият ред на състезателите ще се
използва мястото на състезателите в състезателната ранглиста
(Български Колоездачни Серии) към датата на провеждане на
събитието. Позицията се определя от сбора на точки от резултатита в
ранглистата за сезони 2016 и 2017 (до датата на събитието);
5.2.7. Участниците ще стартират специалните етапи в интервал от
минимум 30 секунди един от друг;
5.2.8. Специалните етапи ще бъдат отворени за тренировки в
определените от организатора дни и часови интервали. Всеки, който
е забелязан да тренира извън разрешените периоди подлежи на
дисквалификация;
5.2.9. Всеки организатор следва да предостави карта на района с
отбелязан маршрут на състезанието, но не по-късно от 48 часа преди
старта на тренировките;
5.2.10. Специалните и трансферите етапи ще бъдат обозначени с
табелки, указателни стрелки и маркировъчна лента на необходимите
места;
5.2.11. На местата, където са поставени маркировъчна ленти от
двете страни на трасето, състезателите са задължени да преминат
между тях. Всяко друго преминаване ще бъде третирано като
нарушение и ще бъде наказвано с дисквалификация;
5.2.12. На открити райони, места без растителност и дълги отсечки
от пътеки или пътища без разклонения, могат да бъдат поставени
маркировъчни колове и малки парчета лента, служещи като
ориентир;
5.2.13. Не е разрешено да се правят каквито и да е промени на
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трасето от участниците;
5.2.14. Ако по време на състезанието някой излезе извън
маркираното трасе, той следва да се върне на мястото, от което е
излязъл;
5.2.15. Трасето на всеки етап е строго препоръчително да бъде
обезопасено с дюшеци, мрежи и други – там, където е необходимо;
5.2.16. По дължина на трасето на всеки етап трябва да бъдат
разположени мобилни маршали, които да разполагат с радиовръзка;
5.2.17. Маршалите трябва да бъдат обозначени с отличителна
жилетка, свирка и да им бъде проведен необходимия инструктаж;
5.2.18. Състезателите трябва да разполагат със задължителна
екипировка, както следва – каска, фланела (джърси) с дълъг ръкав,
ръкавици, очила или маска и наколенки. Състезатели без тази
екипировка не трябва да бъдат допускани до състезателното трасе;
5.2.19. Препоръчително е състезателите да разполагат със
следната екипировка – защитна броня за гърба, броня за врата,
налакътници;
5.2.20. Състезателите, участващи в Българските Ендуро серии могат
да ползват камери, само ако те се ползват със сертифицирани от
производителя приставки, които са в своя оригинален вид и са в
пълна изправност. Организаторът или съдийският екип има право да
дисквалифицира състезател при нарушаването на тези разпоредби.
Състезателят подписва специален анекс към „Декларацията за
освобождаване от отговорност“, който удостоверява доброволното
ползване на камера и правата за ползване на записаното и
публикувано публично съдържание;
5.2.21. Състезателите нямат право да извършват ремонти или
транспортиране между стартовете на отделните етапи с чужда
помощ. Състезателите могат да получават помощ само и единствено
от други състезатели. Използването на чужда нерегламентирана
помощ се наказва с дисквалификация;
5.2.22. Организаторите се задължават да определят минимум една
подкрепителна зона, където състезателите да могат да получат чужда
помощ и/или да подменят части от велосипеда си, освен тези
описани в точка 5.2.22., които не могат да бъдат подменяни по време
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на състезанието.
5.2.23. Състезателите пристигнали по-късно за старт на специален
етап от зададеното им предварително точно определено стартово
време следва да изпълняват нарежданията на стартера и да тръгнат
когато им бъде наредено. При неспазване инструкциите на стартера,
състезателите могат да бъдат наказвани от 5 секунди до
дисквалификация (пример - избутване на друг състезател, по-ранно
или по-късно тръгване).
При закъснения по 5 минути се прилага наказание от 1 минута.
При закъснение от 5+ минути - наказание от 5 минути
При закъснение от 30+ минути - дисквалификация.
5.2.24. Когато закъснението не е по-вина на състезателя, а именно
при общо закъснение на минимум 20% от състезателите в дадена
категория по обективни причини (закъснение при разпределение на
съдии, медицински екип, лоши метеорологични условия и други), по
решение на директора на състезанието предварително зададеното
състезателно време следва да бъде променено както за конкретния
етап, така и за всички останали с точно време кратно на 15 минути
(пример 15, 30, 45 минути и т.н.)
5.2.25. Състезателите могат да използват само една рамка, една
вилка и един чифт капли по време на състезанието. Тези части ще
бъдат маркирани със стикери, които трябва да бъдат поставени само
от дясната страна на колелото.
Официално маркирани части са:
- короната на вилката
- заден триъгълник на рамката
- преден триъгълник на рамката
- двете капли на колелото
Стикерите ще бъдат проверявани на старта на състезанието и веднага
след финиширане.
По време на тренировките състезателите могат да използват
немаркирани части! При нужда от подмяна на някоя от маркираните
части по време на самото състезание, състезателят трябва да получи
одобрение от директора на състезанието. Подмяна на част след
одобрение се наказва с 5 минутно наказание. Подмяна на част без
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допитване и одобрение от директора на състезанието се наказва с
дисквалификация;
5.2.26. Състезателите следва да получат състезателен номер,
осигурен от организатора, който да поставят на видимо място на
вилката на велосипеда си. При загуба или унищожение на
състезателен номер състезателят е длъжен да информира
организатора преди старта. Наличието на състезателен номер на
гърба не е задължителен, но при възможност е препоръчителен;
5.2.27. Стартът и финалът на всеки специален етап трябва да бъдат
ясно маркирани на терен и на самата карта, предоставена
предварително от организатора;
5.2.28. Генералното класиране, веднага след завършване на
състезанието следва да съдържа следните графи – позиция
(класиране), състезателен номер, име и фамилия, системен
индивидуален код, категория, отбор, състезателно време;
5.2.29. Генералното класиране следва да бъде подписано от
съдийския екип и измервателната компания, обслужваща
състезанието;
5.2.30. Състезанието следва да бъде обезпечено със
специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за
целия период на състезанието и тренировките;
5.2.31. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на
Планинската Спасителна Служба (ПСС).
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5.3.

XCO (Cross-Country Olympic) | ХСО (Кросс-Кънтри Олимпик)
5.3.1. Състезание по затворен (кръгов) маршрут;
5.3.2. Дължина на обиколка – между 3000 и 6000 метра;
5.3.3. Брой обиколки за всяка категория (виж таблица 1);
5.3.4. Състезателите трябва да стартират по категории. Всяка
категория стартира през минимум 3 минути;
5.3.5. Състезателните позиции се определят според
подреждането им в състезателната ранглиста;
5.3.6. Състезателното трасе може да съдържа различни видове
терен, включително и асфалт, но не повече от 15% от дължината на
една обиколка;
5.3.7. Състезателното трасе следва да бъде добре маркирано,
като опасните участъци следва да бъдат видимо обозначени.
Препоръчително е организаторите да следват утвърдените от UCI
видове и размери на обозначителните табели;
5.3.8. Задължително е определянето и ясното обозначение на
минимум една зона за подкрепа и обслужване на състезателите по
време на провеждане на събитието с дължина не повече от 80 метра.
Състезателите имат право да извършват ремонти (включително с
чужда помощ), да взимат подкрепителни храни и напитки само в тази
зона. Нарушаването на това правило означава автоматична
дисквалификация;
5.3.9. Състезателното трасе трябва да бъде обозначено с карта и
GPS координати, които следва да бъдат представени на записалите
се състезатели минимум 7 дни преди провеждане на мероприятието;
5.3.10. Състезателите следва да разполагат с минимум 4 часа за
тренировка по състезателното трасе;
5.3.11. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка.
Зоната трябва да бъде добре обозначена;
5.3.12. Състезателите следва да получат състезателен номер,
осигурен от организатора, който да поставят на видимо място на
вилката на велосипеда си. При загуба или унищожение на
състезателен номер състезателят е длъжен да информира
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организатора преди старта. Наличието на състезателен номер на
гърба не е задължителен, но при възможност е препоръчителен;
5.3.13. След финиширане на първия състезател всички останали
състезатели следва да финишират след завършване на текущата си
обиколка. Състезателите финиширали с пълен брой обиколки се
класират по време, а останалите по ред на завършване;
5.3.14. Генералното класиране, веднага след завършване на
състезанието следва да съдържа следните атрибути – позиция
(класиране), състезателен номер, име и фамилия, системен
индивидуален код, категория, отбор, състезателно време;
5.3.15. Генералното класиране следва да бъде подписано от
съдийския екип и измервателната компания, обслужваща
състезанието;
5.3.16. Състезанието следва да бъде обезпечено със
специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за
целия период на състезанието;
5.3.17. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на
Планинската Спасителна Служба (ПСС).
Състезателна
Категория
Младежи
Девойки
Мъже 19-23
Мъже елит
Жени елит
Мъже Мастърс
Таблица 1

Продължителност
[часове]
От
До
1,0
1,15
1,0
1,15
1,30
2,00
1,30
2,00
1,30
2,00
1,30
2,00

Дължина на обиколка
Според особеностите
на терена и
възможностите
на организаторите

Български Колоездачни Серии | Сезон 2018 | Наредбата е валидна от 01.03.2018 до 31.12.2018

стр. 11

5.4.

XCM (Cross-Country Marathon) | XCM (Кросс-Кънтри Маратон)
5.4.1. Състезание по маршрут дълъг минимум 40 километра или в
случаите, когато това не е спазено, за да се счита мероприятието
като маратон то трябва съотношението между дължина и
положителна денивелация да е по-малко от 30 (пример 37 000
дължина и 1400 м положителна денивелация – Х = 37000/1400 =
26,4)
5.4.2. Състезателните позиции се определят според подреждането
им в състезателната ранглиста;
5.4.3. Състезателното трасе може да съдържа различни видове
терен, включително и асфалт, но не повече от 15% от дължината на
трасето;
5.4.4. Състезателното трасе следва да бъде добре маркирано, като
опасните участъци следва да бъдат видимо обозначени.
Препоръчително е организаторите да следват утвърдените от UCI
видове и размери на обозначителните табели;
5.4.5. Задължително е определянето и ясното обозначение на
минимум една зона за подкрепа и обслужване на състезателите по
време на провеждане на събитието с дължина не повече от 80
метра. Състезателите имат право да извършват ремонти с чужда
помощ, да взимат подкрепителни храни и напитки само в тази зона.
В останалите части от трасето състезателите следва да разчитат
само на собствените си умения и подготовка. Използването на
чужда помощ в неопределените за целта места се наказва с
дисквалификация;
5.4.6. Състезателното трасе трябва да бъде обозначено с карта и
GPS координати, които следва да бъдат представени на записалите
се състезатели минимум 7 дни преди провеждане на
мероприятието;
5.4.7. Състезателите следва да разполагат с минимум 4 часа за
тренировка по части от състезателното трасе;
5.4.8. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка.
Зоната трябва да бъде добре обозначена;
5.4.9. Състезателите следва да получат състезателен номер,
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осигурен от организатора, който да поставят на видимо място на
вилката на велосипеда си. При загуба или унищожение на
състезателен номер състезателят е длъжен да информира
организатора преди старта. Наличието на състезателен номер на
гърба не е задължителен, но при възможност е препоръчителен;
5.4.10. Генералното класиране, веднага след завършване на
състезанието следва да съдържа следните атрибути – позиция
(класиране), състезателен номер, име и фамилия, системен
индивидуален код, категория, отбор, състезателно време;
5.4.11. Генералното класиране следва да бъде подписано от
съдийския екип и измервателната компания, обслужваща
състезанието;
5.4.13. Състезанието следва да бъде обезпечено със
специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за
целия период на състезанието;
5.4.14. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на
Планинската Спасителна Служба (ПСС).
5.5.
Други дисциплини – всички останали дисциплини, които не
са описани тук, следва да се провеждат спрямо правилата и
препоръките описани в правилника за провеждане на събития на
Международния Колоездачен Съюз (UCI).
6. Възрастови категории
6.1.

DHI (Downhill Individual) | DHI (Спускане/ Индивидуално) – BG
DOWNHILL SERIES

Мъже
● Юноши 15-16 години (MY15-16: Men Youth 15-16)– категорията обхваща
състезатели на на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
● Младежи 17-18 (MJ17-18: Men Juniors 17-18) – категорията обхваща
състезатели на 17 и 18 години. Участието в дадена категория се определя
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според годините, които се навършват в текущата календарна година;
● Мъже (МЕ19+: Men Elite 19+) – категорията обхваща състезатели на
възраст над 19 години. Участието в дадена категория се определя според
годините, които се навършват в текущата календарна година;
● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на
възраст над 30 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Състезателите нямат право да променят състезателната
категория, с която са започнали през конкретната календарна година.
● Мастърс (MM40+: Masters 40+) – категорията обхваща състезатели на
възраст над 40 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Състезателите в категория Мастърс (MM40+: Masters 40+)
се състезават в състезателната категория на Мастърс (MM30+: Masters
30+) за всяко отделно състезание, без церемония по награждаване за
конкретното събитие, но участват в отделно генерално класиране и
награждаване за годишната ранглиста на Българските Даунхил Серии.
Жени
● Жени 15+ (W15+: Women 15+) – категорията обхваща състезателки над
15 години. Участието в дадена категория се определя според годините,
които се навършват в текущата календарна година;
Забележка
В BG DOWNHILL SERIES се допуска участието на лица на възраст по-малка от
определената. Тяхното участие ще има демонстративен характер, ще им бъде
направено класиране, но няма да участват в генералното класиране на BG
DOWNHILL SERIES. Участниците ще бъдат наградени с медали и грамоти.
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6.2.

DHI (Downhill Individual) | DHI (Спускане/ Индивидуално) - BG KIDS
DOWNHILL SERIES

Мъже
● Деца 10-11 години (MK10-11: Men Kids 10-11)– категорията обхваща
състезатели на 10 и 11 години. Участието в дадена категория се определя
според годините, които се навършват в текущата календарна година;
● Юноши 12-14 години (MY12-14: Men Youth 12-14)– категорията обхваща
състезатели на 12, 13 и 14 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
● Юноши 15-16 години (MY15-16: Men Youth 15-16)– категорията обхваща
състезатели на на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
Жени
• Девойките и жените, които участват в BG KIDS DOWNHILL SERIES се
разпределят в категориите на мъже-деца и мъже юноши и участват в
общото класиране. При наличие на 5 участнички в дадена възрастова
група организаторът е длажен де обособи отделна състезателна
категория Жени, отговаряща на съответната възрастова характеристика на
състезателите.
Забележка
В BG KIDS DOWNHILL SERIES се допуска участието на лица на възраст по-малка
от определената. Тяхното участие ще има демонстративен характер, ще им
бъде направено класиране, но няма да участват в генералното класиране на
BG KIDS DOWNHILL SERIES. Участниците ще бъдат наградени с медали и
грамоти.
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6.3.

END (Enduro) | END (Ендуро)

Мъже
● Младежи 15-18 (MJ15-18: Men Juniors 15-18) – категорията обхваща
състезатели на 15, 16, 17 и 18 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
● Мъже (МЕ19+: Men Elite 19+) – категорията обхваща състезатели на
възраст над 19 години. Участието в дадена категория се определя според
годините, които се навършват в текущата календарна година;
● Мастърс А (MMА30+: Masters А 30+) – категорията обхваща състезатели
на възраст над 30 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Това трябва да стане преди началото на състезанието/ та.
Състезателите нямат право да променят състезателната си категория през
конкретната календарна година.
● Мастърс B (MMB40+: Masters В 40+) – категорията обхваща състезатели
на възраст над 40 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Това трябва да стане преди началото на състезанието/ та.
Състезателите нямат право да променят състезателната си категория през
конкретната календарна година.
● Мастърс С (MMС50+: Masters С 50+) – категорията обхваща състезатели
на възраст над 50 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Състезателите в категория Мастърс Мастърс С (MMС50+:
Masters С 50+) се състезават в състезателната категория на Мастърс B
(MMB40+: Masters В 40+) за всяко отделно състезание, без церемония по
награждаване за конкретното събитие, но участват в отделно генерално
класиране и награждаване за годишната ранглиста на Българските Ендуро
Серии;
Жени
● Жени 15+ (W15+: Women 15+) – категорията обхваща състезателки над
15 години. Участието в дадена категория се определя според годините,
които се навършват в текущата календарна година;
6.4.

XCO (Cross-Country Olympic) | ХСО (Кросс-Кънтри Олимпик)
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Мъже
● Юноши 12-14 години (Y12-14: Youth 12-14)– категорията обхваща
състезатели на на 12 и 13 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
● Юноши 15-16 години (Y15-16: Youth 15-16)– категорията обхваща
състезатели на на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
● Младежи 17-18 (MJ17-18: Men Juniors 17-18) – категорията обхваща
състезатели на 17 и 18 години. Участието в дадена категория се определя
според годините, които се навършват в текущата календарна година;
● Мъже под 23 (MU23: Men Under 23) –категорията обхваща състезатели
на възраст между 19 и 22 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година. Състезателите в категория Мъже под 23 (MU23: Men Under 23) се
състезават в състезателната категория на Мъже (М23+: Men 23+) за всяко
отделно състезание, без церемония по награждаване за конкретното
събитие, но участват в отделно генерално класиране и награждаване за
годишната ранглиста на Българските ХСО Серии;
● Мъже (М23+: Men 23+) – категорията обхваща състезатели на възраст
над 23 години. Участието в дадена категория се определя според
годините, които се навършват в текущата календарна година;
● Мастърс (MM40+: Masters 40+) – категорията обхваща състезатели на
възраст над 40 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Това трябва да стане преди началото на състезанието/ та.
Състезателите нямат право да променят състезателната си категория през
конкретната календарна година.
Жени
● Девойки U19 (WJU19: Women Juniors Under 19) – категорията обхваща
състезателки на възраст между 14 и 18 години. Участието в дадена
категория се определя според годините, които се навършват в текущата
календарна година;
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● Жени Елит 19+ (WE: Women Elite 19+) – категорията обхваща
състезателки над 19 години. Участието в дадена категория се определя
според годините, които се навършват в текущата календарна година;
6.5.

XCM (Cross-Country Marathon) | XCM (Кросс-Кънтри Маратон)

Мъже
● Младежи под 19 (MJU19: Men Juniors U19) – категорията обхваща
състезатели на възраст между 16 и 18 години. Участието в дадена
категория се определя според годините, които се навършват в текущата
календарна година;
● Мъже ЕЛИТ 19+ (МЕ19+: Men ЕLITE 19+) – категорията обхваща
състезатели на възраст над 19 години. Участието в дадена категория се
определя според годините, които се навършват в текущата календарна
година;
● Мастърс (MM40+: Masters 40+) – категорията обхваща състезатели на
възраст над 40 години, които следва сами да изберат дали да се
състезават в нея. Това трябва да стане преди началото на състезанието/ та.
Състезателите нямат право да променят състезателната си категория през
конкретната календарна година.
Жени
● Девойки под 19 (WJU19: Women Juniors U19) – категорията обхваща
състезатели на възраст между 16 и 18 години. Участието в дадена
категория се определя според годините, които се навършват в текущата
календарна година
● Жени 19+ (W19+: Women 19+) – категорията обхваща състезателки над
19 години. Участието в дадена категория се определя според годините,
които се навършват в текущата календарна година;
● Жени Мастърс 40+ (WM: Women Masters 40+) –категорията обхваща
състезатели на възраст над 40 години, които следва сами да изберат дали
да се състезават в нея. Това трябва да стане преди началото на
състезанието/ та. Състезателите нямат право да променят състезателната
си категория през конкретната календарна година.

Български Колоездачни Серии | Сезон 2018 | Наредбата е валидна от 01.03.2018 до 31.12.2018

стр. 18

7. Допълнителни разпоредби
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Събитията от Българските колоездачни серии във всяка отделна
дисциплина следва да отговаря на основните изисквания, посочени в
точки 2, 3, 4, 5 и 6;
За да бъдат обединени няколко състезания в Български колоездачни
серии е необходимо наличието на минимум 3 състезания на 3
различни локации на територията на Република България;
Медали/ плакети и награди получават спечелите от първо до трето
място в сериите, във всяка отделна категория;
Купи/ плакети получават спечелилите от първо до трето място
отбори в отборното класиране от всички категории в сериите – при
наличие на такова класиране;
Резултатите от всяко едно събитие следва да бъдат отразени в
генералното класиране до 48 часа след завършване на състезанието;
Резултатите се считат за окончателни и не подлежат на възражение
до 72 часа след тяхното публикуване;
При по-малко от 5 състезатели във възрастова група същата се
обединява с горната или с най-близката с решения на главния съдия
и/или организатора.
Резултатите на състезателите от всеки отбор през сезона на
Българските Колоездачни Серии ще бъдат обединени в едно общо
отборно класиране. За да може един отбор да участва в генералното
отборно класиране, той следва да има минимум трима състезатели.
Класирането за отборната титла ще бъде изчислено, като се вземат
предвид резултатите на тримата най-добри участника от отбора от
всички възрасти, но разпределено по дисциплини (XCO, XCM, DHI,
END). Точките, по които ще бъде определено генералното отборно
класиране ще се определят по Таблици 2 и 3. В случай на равенство
по точки, преднина ще бъде дадена на отбора събрал повече точки
във последното състезание от сериите.
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Таблица 2 – Точкова система за отборно класиране за дисциплини XCO и XCM
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Мъже Елит
40
35
32
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Жени Елит
40
35
32
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Юноши
20
15
10
8
6
5
4
3
2
1

Девойки
6
4
2
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Ветерани
20
15
10
8
6
5
4
3
2
1
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Таблица 3 – Точкова система за отборно класиране за дисциплини DHI и END
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Мъже Елит
40
35
32
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Жени Елит
40
35
32
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Юноши
20
15
10
8
6
5
4
3
2
1

Деца
6
4
2

Ветерани
20
15
10
8
6
5
4
3
2
1
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7.9.

При равен брой точки между двама състезатели в индивидуалното
класиране, предимството на даден състезател в годишната ранглиста
ще се определи от три степенуващи се критерия, а именно – на първо
място броя по-предни места в мероприятията за съответната
категория, в които са участвали и двамата претенденти. При нова
липса на предимство за един от претендентите съгласно първия
показател ще се вземе предвид по-доброто сборно време за даден
състезател в мероприятията за съответната категория, в които са
участвали и двамата претенденти. При ново равенство се взема
позицията на всеки състезател в Държавния Личен и Отборен
Шампионат (ДЛОШ).
7.10. Индивидулните ранглисти от състезанията включени в Български
колоездачни серии се точкуват съгласно Таблица 4
Таблица 4

Класиране
(място)

Точки

Класиране
(място)

Точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

100
80
65
55
47
40
34
29
25
22
20
18
16

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 - 50
50, 51....

14
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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DNF (не финиширал) - не получава точки;
DSQ (дисквалифициран) - не получава точки;
DNS (не стартирал) - не получава точки;
Валиден правилник на Международен Колоездачен Съюз (UCI)
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/29/73/4MTB-E1.01.2017_English.pdf
Изменения в правилник на Международен Колоездачен Съюз (UCI) за 2018
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/18/40/47/4-MTBrulechange_01012018_E_English.PDF
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