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 НАРЕДБА 

За провеждане на XCM Спици и бодли ‘23 

 

1. Организатори 

Клуб: БФК, КК Берое и Софийски планински клуб (СПК) 

Главен съдия: TBD 

Телефон: +359 899 877 972 

Имейл: spici@spk.bg 

 

2. Цели и задачи  

2.1 Спици и бодли е състезание по планинско колоездене. Провежда се 

ежегодно в гр. Казанлък, втората седмица на месец май. Състезанието се 

състои от 3 трасета, започващи от парк Тюлбето. Късото трасе е особено 

подходящо за начинаещи колоездачи. Средната и дългата дистанция 

представляват интерес за средно-напреднали и напреднали състезатели.  

2.2 Да се излъчат държавните шампиони в категории мъже и жени елит, и 

юноши и девойки старша възраст. 
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3. Място, дата и час на провеждане на събитието 

Място: гр. Казанлък 

Дата и час: 14.05.2023, 9:00 

Локация: Старт Финал Спици и Бодли 

4. Трасе 

37 km - Късото 

47 km - Дългото 

63 km - PRO 

 

5. КАТЕГОРИИ 

Юноши / девойки старша възраст - (под 19 г) 

Елит мъже / жени  

Мастърс мъже / жени 

 

При недостатъчно състезатели в една категория (поне 4-ма), същите ще бъдат 

причислени към по-горна такава. При наличие на състезатели от категории 

юноши и девойки младша възраст, то те могат да се запишат в по-горна 

категория.  

https://goo.gl/maps/2NjVoynqR9ZkUyUAA
https://spici.spk.bg/ticket/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5-37km/
https://spici.spk.bg/ticket/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5-47km/
https://spici.spk.bg/ticket/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5-64km/
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6. Дистанции 

Възрастова група Дистаниция 

Купа Спици и бодли  

Момчета / момичета 37 км 

Юноши / девойки старша 37 км / 47 км  

Елит / Мастърс 47 км / 63 км 

  

ДЛОШ Спици и бодли  

ДЛОШ Юноши / девойки старша 47 км 

ДЛОШ Елит мъже 63 км 

ДЛОШ Елит жени 63 км 

ДЛОШ Мастърс мъже 63 км 

ДЛОШ Мастърс жени (ако има над 4 
участника) 

47 км 

 

6.2 Система на класиране: ТракСпорт  

6.3 При дефект: ръчно времеизмерване 

6.4 Подкрепителни пунктове: 

- Черганово 9 км (вода, плодове) 

- Горно Изворово 18 км(вода, изотонични напитки, храна) 

- Вилна зона Енина 32 (вода, изотонични напитки, храна) 

- Горна точка 47 км (Вода, плодове) 

 

 

 

https://tracksport.eu/
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7. РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИ И ЗАСТРАХОВКА 

В състезанието участват лицензирани и нелицензирани състезатели. Всеки 

закупен билет получава застраховка за състезателния ден, която ще бъде 

активирана в началото на деня. За целта са важни личните данни на състезателя 

да са тези, подадени на регистрация. БФК издава временен лиценз на 

нелицензираните участници в рамките на състезание.  

Линцензираните състезатели е редно да подадат своя UCI лиценз във формата 

за записване.  

В ДЛОШ Спици и бодли имат право да участват само и единствено състезатели 

с валиден годишен лиценз, който съвпада с данните  на БФК (UCI ID, клубна 

принадлежност, възрастова група).  

8. Раздаване на стартови номера 

Раздаването на стартовите номера ще бъде извършено на 13.05.2023 от 10:00 

до 19:00, както и в деня на състезанието, но не по-късно от 08:00 ч на 

14.05.2023 г.  

9. Техническа конференция 

Техническата конференция ще се проведе на 13.05.2023 г от 18:00 часа в старт-

финалната зона на състезанието (Старт Финал Спици и Бодли). Запис на 

конференцията ще бъде публикуван във фейсбук събитието  

За контакт: Йоан Георгиев, тел:+359 899 877 972 

 

 

https://goo.gl/maps/2NjVoynqR9ZkUyUAA
https://www.facebook.com/events/1450761818744898
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10. Такси (ако има такива) 

- регистрацията е отворена от 20.02.2023 г до 07.05.2023 г 

- до 18 г - 15 лв 

- над 18 г - 48 лв ранна регистрация до 10.02.2023 г.  

- над 18 г - 58 лв до 1.05.2023 г 

- над 18 г - 70 лв от 02.05.2023 до 07.05.2023 г 

- лицензираните състезатели, вземащи участие в ДЛОШ Спици и бодли, в 

категории юноши/девойки старша възраст и Елит мъже/жени са 

освободени от такси при валиден лиценз и съвпадащи UCI ID, клуб, 

възрастова група 

- лицензираните състезатели, категория мастърс мъже/жени заплащат 

50% такса 

 

11.  Програма 

● 13.05.2022, Събота  

o 18:00 ч. Техническа конференция 

● 14.05.2022, Неделя 

o 08.30 ч. Откриване на състезанието 

o 09.00 ч. Старт ДЛОШ 

o 09.15 ч. Старт купа Спици и бодли 

o 15.00 ч. Награждаване 
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12. Награден фонд 

Със специални медали награждават спечелилите 1,2,3 място в съответните 

категории. 

Със специални медали и диплом се награждават спечелилите 1,2,3 място в 

ДЛОШ Спици и бодли състезатели и отбори. Отборното класиране е общо. 

Медали за участие получават всички състезатели. 

Парични награди: 

● Категория Жени/Мъже Елит 

o 1-во място 300 лева 

o 2-ро място 150 лева 

o 3-то място 50 лева 

13. Заключителни разпоредби 

Организаторът си запазва правото на промени в наредбата 

За всички останали случаи важат правилата и разпоредбите на БФК и UCI. 

 

21.04.2023 г. 

Гр. София.                                           Организатор:  КК Берое 

Софийски Планински Клуб 

БФК 


