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НАРЕДБА  REGULATION 
   

 
КУПА „ДОЛЧИНИ“ 2020 

 

 
„DOLTCINI“ CUP 2020 

ДАТА: 30 МАЙ 2021 година  DATE: 30 MAY 2021 
   

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  1. ORGANIZERS OF THE CYCLING RACE 
Купа DOLTCINI 2020 е организиранo от фирма 
ДОЛЧИНИ ("Doltcini Pro Team"). 
 

 DOLTCINI Cup 2020 is organized by DOLTCINI company 
("Doltcini Pro Team”). 
 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  2. LOCATION 
Колоездачно състезание ще се проведе на 30 МАЙ 
2021г. от 11.00 часа в „Южен Парк” – гр.София. 

 The cycling race will be held on 30  MAY 2021. at 11:00 
AM in “South Park” – Bulgaria, Sofia City. 

3. ТИП НА СЪСТЕЗАНИЕТО  3. TYPE OF CYCLING RACE 
• Състезанието на 30 МАЙ 2021 е тип КРИТЕРИУМ 
със спринт на всяка трета обиколка. (дължина на 
обиколка – 800м). 

 • The race on 30 MAY 2021 is a CRITERIUM type with 
sprint on every third lap. (lap length - 800 m) 
 

4. УЧАСТИЕ  4. PARTICIPATION 
В състезанието могат да участват всички 
лицензирани състезатели. 

 The competition is open to all licensed riders. 
 

5. ГРУПИ КАТЕГОРИ ЗА УЧАСТИЕ  5. CYCLING RACING GROUPS 
КАТЕГОРИЯ: ОБИКОЛКИ СТАРТ В: 
Момчета мл.в. и 
Момичета 

12 11:00 ч. 

Момчета ст.в и 
Девойки 

15 11:30 ч. 

Юноши мл.възраст 27 12:10 ч. 
Мастърс 27 13:00 ч. 
Юноши ст.възраст 33 14:00 ч. 
Мъже Елит 42 15:00 ч. 

*Стартовия час е възможно да бъде променен 
спрямо директното излъчване по национална 
медия, както и някои от категориите да бъдат 
обединени или разделени. 

 CATEGORY: LAPS START IN: 
Cadets and  
Women Youths 

12 11:00 AM 

Cadets and  
Women Juniors 

15 11:30 AM 

Youths 27 12:10 PM 
Masters 27 01:00 PM 
Juniors 33 02:00 PM 
Elite Men 42 03:00 PM 

*The start time may be changed in relation with the 
direct (live) broadcast on national media (TV), аs well as 
some of the categories to be merged or separated. 

6. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ  6. RANKING OF THE PARTICIPANTS  
• Класирането за 30 МАЙ 2021 ще бъде въз основа на 
изминатите обиколки и от броя на точки от спринтовите 
обиколки. Точки се начисляват на всяка спринтова 
обиколка на първите 4 състезатели (5, 3, 2 и 1 точки). 
Застигнатите състезатели ще бъдат отстранени от 
състезанието. Ще се прилага регламента за дисциплината 
Издръжливост по точки. 
 
 

 • The ranking on May 17 th, of 2020 will be based on the 
laps taken and the number of points from the sprint 
laps. The points will be calculated for the first 4 riders 
(5, 3, 2 and 1 points). The Riders overtaken by the main 
group will be eliminated from the race. The Discipline - 
Points Races Regulation will apply. 
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7. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  7. RACE HEADQUARTERS 
Щабът на състезанието ще бъде отворен на 30 МАЙ 
2021 от 09:00 до 10:30 часа в гр. София – на старта в 
„Южен Парк”. 

 The Race headquarters will be opened on 17 th May 
2020 from 09:00AM till 10:30AM in Sofia – at the start 
in „South Park”. 

8. НАГРАДИ / ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 2520 ЛВ.  8. PRIZES / TOTAL: 2520 BGN 
Всеки класирал се от първо до трето място получава 
купа и медал и наградни ваучери за онлайн 
пазаруване. 

 
КАТЕГОРИЯ 

1во 
Място 

2ро 
Място 

3то 
Място 

Момчета мл.в. и 
Момичета 

80лв 40лв 30лв 

Момчета ст.в. и 
Девойки 

80лв 40лв 30лв 

Юноши мл.възраст 80лв 40лв 30лв 
Юноши ст.възраст 130лв 80лв 60лв 
Мастърс 130лв 80лв 60лв 
Мъже Елит 200лв 120лв 80лв 

 

 Each participant ranked from first to third place will 
receive a Cup and a Medal and vouchers for online 
shopping. 

 
CYCLING CATEGORY 

FIRST 
POSITION 

SECOND 
POSITION 

THIRD 
POSITION 

Cadets and Women 
Youths 

80bgn 40bgn 30bgn 

Cadets and Women 
Juniors 

80bgn 40bgn 30bgn 

Youths 80bgn 40bgn 30bgn 

Juniors 130bgn 80bgn 60bgn 

Masters 130bgn 80bgn 60bgn 

Elite Men 200bgn 120bgn 80bgn 
 

9. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО  9. AWARD CEREMONY 
Награждаването ще се извърши 10 минути след 
финиширане на състезателите от категория „Мъже”. 
Първите 3 състезателя от всяка категория трябва да 
се явят за награждаване. 

 The award ceremony will be held 10 minutes after the 
finish of the riders from category "Elite Men". The first 
three riders from each category must appear for award 
ceremony. 

10. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ  10. HOW TO APPLY FOR REGISTRATION 
• ЛИЦЕНЗИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОТБОРИ 
Отворете онлайн „Отборна Заявка“ от тук: 
https://cup.doltcini.com/form/enrolmentformbg/index.php 
попълнете полетата във онлайн формуляра и най-
отдолу натиснете бутона „Изпрати“. 
• КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОТБОРИ 
Една седмица преди датата на състезанието, 
организатора трябва да е получил отборна заявка. 
Отбор направил заявка за участие през последната 
седмици преди състезанието заплащат такса от 50 
лв. (Според правилата на БФК за шосе и писта т.4.1). 
• 100лв ДЕПОЗИТ ОТ ОТБОР ЗА ТРАНСПОНДЕРИ. 
Всеки отбор при получаване на състезателни номера 
дава депозит от 100лв за "транспондери", депозита 
се възстановява, след връщане на 
"транспондерите", когато приключи състезанието. 
Заедно с транспондерите се връщат и 
състезателните номера! 

 • LICENSED RIDERS AND TEAMS 
Open online “Enrolment Form” from this url: 
https://cup.doltcini.com/form/enrolmentformbg/english.php 
fill in the fields and send form to us.  
• DEADLINE FOR TEAM REGISTRATION 
One week before the date of the race, the organizer 
must have received a team enrolment form. Teams that 
have applied for participation in the last week before 
the race will be pay a fee of BGN 50. (According to the 
rules of BFC for road and track item 4.1). 
• 100 BGN DEPOSIT FROM THE TEAM FOR 
TRANSPONDERS. 
Each team upon receipt of riders numbers gives a 
deposit of 100BGN for "transponders", the deposit is 
refunded after the return of the "transponders" when 
the race is finished. 
Along with the transponders, the racing numbers are 
back to the organizer staff! 

11. ДРУГО  11. OTHERS 
За всичко останало, което не е написано в този 
правилник, оторизирани да взимат решение са 
Съдийската колегия и Организаторът. Всички 
решения трябва да са съобразени с правилника на 
ЮСИ. 
 
 
 
 
 

 For everything not mentioned at the present 
Regulation, responsible to decide is The Commissaire’s 
Panel and the Organizer of the race.  All the decisions 
must comply with the UCI Regulations. 
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12. НАСТАНЯВАНЕ  13. ACCOMMODATION 
Организаторът Doltcini Pro Team не поема хотелско 
настаняване и транспортни разходи за отборите 
участващи в Купа Долчини – гр.София 29-
30.05.2021год. 
Може да предложим на преференциална цена 
настаняване на отбора в хотел. Ориентировъчна 
цена за човек: 40лв./нощ със закуска и вечера. 

 The organizer Doltcini Pro Team does not pay hotel 
accommodation and transportation costs for the teams 
participating in the Cup  Dolcini - Sofia 29-30.05.2021. 
 
We can offer the team accommodation in a hotel at a 
preferential price. Approximate price per person:  
40 BGN / night with breakfast and dinner. 

КАРТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО  MAP OT THE CYCLING RACE 

 

 

 
  https://doltcini.com/html-pages/southparksofia/index.php 
Официална уеб страница: https://cup.doltcini.com/  Official Web Page: https://cup.doltcini.com/ 
Фейсбук събитие:   Facebook Event:  
 


