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НАРЕДБА  REGULATION 
   

 
КУПА „ДОЛЧИНИ“ 

ИНД.ПО ЧАСОВНИК 

 

 
 „DOLTCINI“ CUP 

 TIME TRIAL 
ДАТА: 21 05 2022  DATE: 21 05 2022 

   
1. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  1. ORGANIZERS OF THE CYCLING RACE 

Купа ДОЛЧИНИ е организирана от Doltcini Pro Team с 
подкрепата на Община Сапарева баня. 

 Doltcini Cup is organized by the Doltcini Pro Team. With 
the support of Sapareva Banya Municipality. 

2. ТИП НА СЪСТЕЗАНИЕТО   2. TYPE OF CYCLING RACE  
Състезанието на 21.05.2022 е тип ИНДИВИДУАЛНО 
БЯГАНЕ ПО ЧАСОВНИК с едно обръщало и дължина 
на състезателното разстояние от 5 км. 

 The race on 21.05.2022 is a type of TIME TRIAL with 
one turnaround and a race distance of 5 km. 
 

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  3. LOCATION 
Индивидуално бягане по часовник ще се проведе на 
летището на гр.Сапарева баня.  
Час на стартиране ще бъде 08:30ч. 

 Time Trial will be held at the airport of Sapareva Banya.  
Start time will be 08:30am. 

4. УЧАСТИЕ  4. PARTICIPATION 
Стартът на състезателните категории в следната 
последователност ще бъде:  
• Момичета младша възраст - под 13; 
• Момичета старша възраст - 13-14г.; 
• Момчета младша възраст – под 13г.; 
• Момчета старша възраст - 13-14г.; 
• Девойки младша възраст – 15-16г.; 
• Девойки старша възраст – 17-18г.; 
• Юноши младша възраст 15-16г.; 
• Жени Елит - над 19г. 
• Любители Мъже над 19г. 
Организатора си запазва правото, при участие на по-
малко от 3 състезатели във възрастова категория, да 
обедини категории. 

 The start of the racing categories in the following 
sequence will be:  
Women Youths U13 
Women Youths 13-14 
Men Youths U13 
Men Youths 13-14 
Women Youths 15-16 
Women Juniors 17-18 
Men Youths 15-16 
Women Elite 19+ 
Men Amateurs 19+ 
The organizer reserves the right, in case of participation 
of less than 3 riders per age category, to merge 
categories. 

5. КЛАСИРАНЕ  5. RANKING 
Класирането ще бъде по времето от ндивидуалното 
бягане по часовник. 

 Ranking will be by the time of time trial. 

6. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  6. RACE HEADQUARTERS  
Щабът на състезанието за раздаване на 
състезателните номера, чипове и радиостанции ще 
бъде отворен на 20.05.2022г. от 19:30 до 20:30 часа в 
сградата на Община Сапарева баня. 
Lat: 42.288759, Long: 23.2641218 

 The race headquarters for distribution of race numbers, 
chips and radios will be open on 20.05.2022 from 
07:30PM to 08:30PM in the building of the Municipality 
of Sapareva Banya.  
Lat: 42.288759, Long: 23.2641218 



     

*Актуалният правилник може да изтеглите по всяко време от: https://cup.dolticni.com/              Страница 2 от 3 

От 20:30ч. на същото място ще бъде проведена и 
Техническа Конференция. 

From 08:30PM. Technical Conference will be held at the 
same place. 

7. НАГРАДИ 
ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД ЗА КУПА ДОЛЧИНИ  
ДУПНИЦА и САПАРЕВА БАНЯ – 4090ЛВ. 

 7. AWARDS 
TOTAL PRIZE FUND FOR CUP OF DOLTCINI 
DUPNITSA AND SAPAREVA BANYA BGN 4090. 

Класиралите се от първо до трето място получават, 
купа и медали и наградни ваучери за онлайн 
пазаруване. 

 
КАТЕГОРИЯ 

1во 
Място 

2ро 
Място 

3то 
Място 

Момичета младша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Момичета старша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Момчета младша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Момчета старша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Девойки младша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Девойки старша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Юноши младша възраст 50 лв 30 лв 20 лв 
Жени Елит 50 лв 30 лв 20 лв 
Любители Мъже 50 лв 30 лв 20 лв 

 

 First through third place finishers receive a trophy and 
medals and prize vouchers for online shopping. 
 

 
CYCLING CATEGORY 

FIRST 
POSITION 

SECOND 
POSITION 

THIRD 
POSITION 

Women Youths U13 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Women Youths 13-14 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Men Youths U13 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Men Youths 13-14 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Women Youths 15-16 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Women Juniors 17-18 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Men Youths 15-16 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Women Elite 50 bgn 30 bgn 20 bgn 
Men Amateurs 50 bgn 30 bgn 20 bgn 

 

8. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО  8. AWARD CEREMONY 
Награждаването ще бъде около 18:20 часа, след 
финала на Етап2. Пред сградата на Община 
Сапарева баня. 

 The award ceremony will be around 06:20pm, after the 
finale of Stage2. In front of the building of Sapareva 
Banya Municipality. 

9. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ  9. HOW TO APPLY FOR REGISTRATION 
• ЛЮБИТЕЛИ КОЛОЕЗДАЧИ (МЪЖЕ ЛЮБИТЕЛИ) 
При предварителна онлайн регистрация, платена 
такса участие 25лв. направена до 16.05.2022г. 
Линк: https://cup.doltcini.com/form/self/ 
• 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. С една заявка се 
регистрирате отбора за Инд.почасовник и 
Критериума, който ще се проведе на следващия 
ден. 
• КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
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) 
Краен срок за приемане на заявки 48 часа преди 
старта на състезанието. 
• 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! 
 
 
 
 

 - AMATEUR CYCLISTS (AMATEUR MEN) 
Pre-registration online, participation fee paid 25 bgn by  
16.05. 2022. 
Registration link: https://cup.doltcini.com/form/self/ 
• 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. With one 
application you register for Stage1, Stage2 and the 
Criterium to be held the next day. 
• DEADLINE FOR 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 € 25. (According to the 
rules of BCF for road and track item 4.1) 
• 100BGN DEPOSIT FROM THE TEAM FOR 
TRANSPONERS. 
Each team upon receipt of riders numbers gives a 
deposit of 100 BGN  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! 
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10. ДРУГО  10. OTHERS 
Oрганизатора Долчини Про Тийм си запазва правото на 
промени в регламента за провеждане на състезанието. 
За всичко останало, което не е написано в този 
правилник, оторизирани да вземат решение са 
Съдийската колегия и Организаторът. Всички решения 
трябва да са съобразени с правилника на ЮСИ. 
 

 The organizer Doltcini Pro Team reserves the right to make 
changes to the race rules. 
For everything not mentioned at this Regulation, responsible 
to decide is The Commissaire’s Panel and the Organizer of 
the race.  All decisions must comply with the UCI Regulations. 

КАРТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО   MAP OT THE CYCLING RACE 
   

 
 
Официална уеб страница: https://cup.doltcini.com/  Official Web Page: https://cup.doltcini.com/ 
Фейсбук събитие:  
https://www.facebook.com/events/1130433067756816/ 

 Facebook Event:  
https://www.facebook.com/events/1130433067756816/ 

 


