
До…………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………

АДРЕС НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА 

ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

п.к. 4270, гр. Първомай, обл. Пловдив

ул. „Братя Миладинови-юг” № 50 

GSM: +359877866637 – Елена Велева

E-mail: knikolova@b-trust.org

п.к. 4270, гр. Първомай, обл. Пловдив

ул. “Христо Смирненски” № 10 г, ет. 2, ап. 3

GSM: +359878634588 – Минко Павлов

E-mail: pavlovi2001@yahoo.com

Заявки за участие се приемат на горепосочените адреси до 17.00 часа 

(UTC+02:00) на 21 юни 2019 г.
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

АНГЕЛ ПАПАЗОВ – Кмет на Община Първомай

СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ – Председател на НДПК „Младежта за                 

безопасност на движението” към СБА гр. София

НИКОЛАЙ МИТКОВ – Заместник-кмет на Община Първомай 

ЕЛЕНА ВЕЛЕВА – Директор на Поделение „Образование и култура” при      

Община Първомай

ДИМИТЪР ПАНЧЕВ – Председател на Автомобилен Клуб „Север” гр.    

София

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ – Началник на РУ на МВР гр. Първомай

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА – Директор на БЧК гр. Пловдив

ЕЛЕНА ДОБРЕВА – Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.      

Първомай

УЧАСТНИЦИ

Клубове по приложно колоездене от страната и чужбина.

ГЛАВНО СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР: Елена Велева - гр. Първомай

ГЛАВЕН СЪДИЯ: инж. Христо Атанасов - гр. София

СЪДИЯ: Милчо Крумов - гр. Монтана

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Мария Ботева - гр. София

СЪДИИ БЧК: Областен съвет на БЧК гр. Пловдив

СЪДИИ: Учители по ФВС от Община Първомай

Кметът на Община Първомай
ще връчи следните награди:

Индивидуално момичета и момчета:

I - III място – медал, диплом
и предметна награда 

IV - VI място – диплом и

предметна награда

Отборно:

I – III място – купа и диплом 
IV – VI място – диплом 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Състезанията се провеждат с велосипеди на домакина. Дневните и

квартирни пари са съгласно Наредбата за финансово осигуряване на

НДПК. Отговорностите за спазване на дисциплината от отборите се носят

от ръководствата им. Организаторите и главното съдийско ръководство

си запазват правото да правят промени в програмата на състезанието,

след възникнали проблеми, за които предварително уведомяват

ръководителите.



Цели:

 Да популяризира движението за безопасност и култура сред

децата, като се съдейства за разгръщане на инициативата за

получаване на определени знания и практически навици за опазване

здравето и живота на децата като участници в пътното движение.

 Да се повиши техниката и умението за управление на

велосипедистите при спазване на правилата за движение по улиците и

пътищата.

 Да се съдейства за усвояване на приложните елементи от

специализираните програми по безопасност на движението и медико-

санитарна защита.

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ

В състезанието по Приложно колоездене, по правилата на ФИА,

могат да вземат участие деца родени в периода 2007-2009 г. Всеки отбор

се състои от 2 момчета и 2 момичета. В състезанието могат да участват

и индивидуални участници от страната и чужбина. Всеки ръководител на

отбор представя на главното съдийско ръководство отборна и/или

индивидуална заявка. Застраховките са за сметка на клубовете.

НАСТАНЯВЯНЕ  НА  ОТБОРИТЕ

Нощувки

 Хотел „Марти“, ул. „Ангел войвода“ № 2 

– до централна поща, с цена до 18.00 лв. 

на човек, с незабавна заявка от 

ръководителите на отборите, на GSM 

0887311365.

 Хотел „Финест“, ул. „Орфей“ № 30,

с цена до 28.00 лв. на човек, с

незабавна заявка от ръководителите

на отборите, на GSM 0887311365.

Хранене

 В ресторант „Ловен дом - при Валя“, ул. „Никола Вапцаров“ № 17

(на 100 м , западно от Община Първомай). По заявка на ръководителите

на GSM 0876964340.

 В кафе-аперитив „Асклеп“ (до хотел „Марти“). По заявка на

ръководителите на GSM 0897989074.



30 ЮНИ 2019 г. (НЕДЕЛЯ)

9.30 ч. – 10.00 ч.  Пленарна зала на Община Първомай – Обявяване на          

предварителните резултати.

10.00 ч. – 12.00 ч. Пленарна зала на Община Първомай – награждаване на       

победителите от ІV кръг, от Републиканския шампионат

по приложно колоездене по правилата на ФИА.        

12.30 ч.        – Обяд

13.00 ч.        – Отпътуване на отборите.

РЕЗГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ІV КРЪГ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ 

ШАМПИОНАТ ЗА ДЕЦА ВЕЛОСИПЕДИСТИ ПО ПРАВИЛАТА НА ФИА С 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 28.06.2019 г. – 30.06.2019 г.

28 ЮНИ 2019 г. (ПЕТЪК)

До 14.00 ч.    – Пристигане на отборите в гр. Първомай и настаняване по            

хотели.

14.00 ч. – 14.30 ч.  Пленарна зала на Община Първомай – Приветствие на

Кмета на Община Първомай.

14.30 ч. – 15.00 ч.  Запознаване с регламента на състезанието.

15.00 ч. – 15.30 ч. Пленарна зала на Община Първомай. Техническа

конференция.

15.30 ч. – 16.00 ч.  Изпит по първа долекарска помощ 

16.00 ч. – 18.00 ч.  Решаване на индивидуален теоретичен тест по 

безопасност на движението по пътищата.

18.00 ч. – 19.30 ч.  Пленарна зала на Община Първомай – Отборна теория. 

Решаване на практически задачи.

29 ЮНИ 2019 г. (СЪБОТА)

8.30 ч. – 9.00 ч. Официално откриване на IV кръг от Републиканския

шампионат по приложно колоездене от Кмета на Община

Първомай с поздравителна програма.

9.00 ч. – 11.00 ч. Състезание по майсторско управление на велосипед по

технически пътеки.

11.00 ч. – 12.30 ч. Спортна площадка в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай

– Управление на велосипед в детско автоградче.

12.30 ч. – 13.30 ч. Обяд.

13.30 ч. – 14.00 ч. Свободно време на участниците

14.00 ч. – 19.30 ч. Екскурзия до Музей на 

авиацията - Крумово


