
ІV РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ 
ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ 

В ПЪРВОМАЙ 

На  27  и  28  юни  2014  година  в  град  Първомай  се  проведе  ІV 
републикански шампионат по приложно колоездене. 
Състезанието премина  под  девиза „Да  опазим децата  на  пътя”  и  под 

патронажа на кмета на община Първомай – Ангел Папазов. 
Домакини бяха община Първомай и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. 

Първомай. 
Организатори на шампионата са: 
1.  Община Първомай 
2.  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Първомай 
3.  Национално  движение  по  приложно  колоездене  „Младежта  за 

безопасност на движението” към СБА гр. София 
4.  Автоклуб „Север” гр. София 
5.  КАТ – Пътна полиция гр. Първомай 
6.  БЧК Първомай 
В него се включиха участници ученици от следните населени места в 
страната: 
1.  Берковица – 1 отбор, 
2.  Градина – 2 индивидуални състезатели, 
3.  Монтана – 1 отбор, 
4.  Пирдоп – 1 отбор, 
5.  Попово – 1 отбор и 3 индивидуални състезатели, 
6.  Първомай – 2 отбора и 3 индивидуални състезатели, 
7.  Силистра – 2 индивидуални състезатели, 
8.  Челопеч – 1 отбор. 
Съдийско ръководство: 
1.  Главен съдия – инж. Христо Атанасов – от гр. София 
2.  Главен секретар – Валери Генов – от гр. Враца 
3.  Секретар – Милчо Крумов – от гр. Монтана 
Директор  на  състезанието  –  Елена  Добрева  (директор  на  ОУ  „Св.  св. 
Кирил и Методий” гр. Първомай). 
Същност на състезанието: 
През първия  ден  (петък)  участниците  решаваха индивидуален  тест  с  20 

въпроса  по  правилника  за  движение  по  пътищата  и  преминаха  още  една 
дисциплина от шампионата, която включва теоретични въпроси. 
През  втория  ден  (събота)  децата  демонстрираха майсторско  управление 

на  велосипед  при  движение  през  препятствия  на  четири  „пътеки”.  След 
това  сглобяваха пъзел на  тема,  свързана  с  безопасността  на  движение по 
пътищата и практически откриваха неизправности по велосипед. 
При отборно участие един отбор включва 2 момчета и 2 момичета.
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В  провеждане  на  състезанието  на  площада  се  включиха  и  учители  и 
служители от училището. Служителите на КАТ също присъстваха активно 
в шампионата. 
Място на провеждане: 
Теоретичните  дисциплини  на  шампионата  и  награждаването  се 

извършиха  в  пленарната  зала  на  общинската  администрация  в  град 
Първомай,  а  официалното  откриване  и  майсторското  управление  на 
велосипед бяха на площада пред читалището в града. 
На  28.06.2014  г.,  в  началото  на  втория  състезателен  ден,  гн 

Светослав  Кръстев  връчи  плакети  от  името  на  СБА  на  гн  Ангел 
Папазов, на гжа Елена Добрева и на Иван Тодоров. 
Иван  Тодоров  е  човекът,  който  е  положил  основите  на  приложното 

колоездене в  гр. Първомай и е прославил общината с  тази дейност преди 
години.  Възрастният  треньор  се  просълзи,  когато  гн  Кръстев  му  връчи 
почетния плакет и малък подарък. 
Преди  състезанието  ученици  от  ОУ  „Св.  св.  Кирил  и  Методий”, 

участници в проект „УСПЕХ” и проект „Децата на Първомай – равен старт 
за всички” с ръководители Венче Колева и Николина Андреева създадоха 
настроение с народен танц и изпълнение на мажоретки. 
В края на състезанието беше извършено награждаване на участниците: 

Момичета индивидуално: 
1.  Десислава Герговска от Монтана 
2.  Ива Георгиева от Монтана 
3.  Теодора Котова от Пирдоп 
4.  Елис Расимова от Първомай 
5.  Валери Желязкова от Берковица 
6.  Йордана Тошева от Първомай 

Момчета индивидуално: 
1.  Минко Новаков от Челопеч 
2.  Стелиян Бошнаков от Силистра 
3.  Иво Димитров от Силистра 
4.  Петрослав Любомиров от Пирдоп 
5.  Иван Иванов от Монтана 
6.  Цветан Алексиев от Челопеч 

Отборно класиране: 
1.  Монтана 
2.  Пирдоп 
3.  Челопеч 
4.  Първомай – 1ви отбор 
5.  Берковица 
6.  Първомай – 2ри отбор 
7.  Попово



Медали и  грамоти  получиха първите  трима индивидуални  състезатели 
при момичетата  и момчетата,  а  тези,  които  заеха  четвърто,  пето  и шесто 
място, бяха наградени само с грамоти. 
Купи  и  грамоти  бяха  наградите  за  първите  три  отбора,  а  тези,  които 
заеха четвърто, пето и шесто място, бяха наградени само с грамоти. 
Поощрителни грамоти получиха две момчета от село Градина, община 
Първомай: Живко Желев и Николай Русев. 
Купата  на  Кмета  спечели  отборът  на  град  Попово,  тъй  като 
състезателите от този отбор са наймалки от участниците. 
Господин  Светослав  Кръстев  връчи  от  името  на  СБА  грамоти  за 
организация  и  провеждане  на  шампионата  на  гжа  Катя  Николова 
(директор поделение  „Образование  и  култура” при ОбА) и  на  гн Минко 
Павлов  (главен  учител,  треньор  на  отбора на Първомай и  човекът,  който 
възроди приложното колоездене в общината). 
Минко  Новаков  от  Челопеч,  найдобре  представилият  се  ученик,  си 

тръгна  от  Първомай  с  найголямата  награда  –  велосипед,  осигурен  от 
завода – производител на велосипеди „SPRINT” гр. Пловдив, връчена 
от кмета на общината Ангел Папазов. 
Всички участници получиха по една тениска от община Първомай и 

по  една  шапка  от  спонсора  на  състезанието  „VIVACOM”.  Друг 
спонсор на състезанието е „GLOBUL”. 
За  съдийския  състав  и  за  треньорите  също  имаше  предметни 
награди, връчени от гн Ангел Папазов. 
Дейностите  в  състезанието  бяха  заснети  от  учениците  Николай 

Алдинов  от  Vа  клас,  Тодор  Петров  от  VІІа  клас  и  техния  ръководител 
Донка Иванова в група ИИД „Млад фотограф” по проект УСПЕХ. 
Четвъртият кръг на републиканския шампионат „Да опазим децата 

на пътя” е последен за тази година. Предишните три кръга бяха в София, 
Благоевград  и  Търговище.  При  генералното  класиране  през  есента  се 
събират  точките  на  отборите  и  на  индивидуалните  състезатели  от 
всичките  четири  кръга  на  шампионата  и  тогава  се  обявяват 
победителите  за  годината.  Очакваме  при  генералното  класиране 
(където  се  включват  17  отбора  от  цялата  страна)  резултатите  за 
учениците от град Първомай да бъдат следните: 

  Първи отбор на гр. Първомай – 5то място, 
  Втори отбор на гр. Първомай – 7мо място, 
  Елис Расимова – 3то място при момичета индивидуално класиране, 
  Йордана  Тошева  –  6то  място  при  момичета  индивидуално 

класиране, 
  Михаил Иванов – 9то място при момчета индивидуално класиране. 

Всички сме участници в пътното движение, независимо дали се движим 
пеш или пътуваме в кола, автобус, камион или сме предпочели велосипеда. 
Шофьори стават хора с висше образование и хора с основно образование.



Във  време,  когато  пътните  инциденти  са  често  явление,  аз  се  надявам  и 
дори вярвам, че състезанията по приложно колоездене помагат поне малко 
да  възпитаме  посъзнателни  бъдещи  шофьори  и  пешеходци,  за  да  има 
реализация идеята „Да опазим децата на пътя!”.


