НАРЕДБА

REGULATION

КУПА „ДОЛЧИНИ“
Сaпарева Баня

„DOLTCINI“ CUP
Sapareva Banya

Юн.Старша, Мастърс, Мъже Елит

Juniors, Masters, Men Elite

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Купа ДОЛЧИНИ е организирана от Doltcini Pro Team с
подкрепата на Община Сапарева Баня и Община
Дупница.
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
• Колоездачното състезание Етап1 ще се проведе на
21.05.2022г. след приключването на състезанието на
по-малките състезателни категории. Индивидуално
бягане по часовник ще се проведе на летището на
гр.Сапарева баня. Час на стартиране ще бъде
определен на техническата конференция спрямо
броя участници.
• Колоездачното състезание Етап2 ще се проведе на
21.05.2022г.
14:30 часа представяне на отборите на сцената пред
Община Дупница пл.Свобода.
15:00 часа със ОФИЦИАЛЕН СТАРТ на Етап2 от
Пл.”Свобода“, гр.Дупница, до гр. Сапарева Баня.
15:40 часа ОСТЪР СТАРТ в гр.Сапарева баня и финал
пред сградата на Община Сапарева баня.
18:20 часа ФИНАЛ на Етап2 при средна скорост от
40км/ч.
3. ТИП НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Етап1 - Състезанието на 21.05.2022 е тип
ИНДИВИДУАЛНО БЯГАНЕ ПО ЧАСОВНИК с едно
обръщало и дължина на състезателното разстояние
от 5 км.
Етап2 - Състезанието на 21.05.2022 е шосейно
състезание с ОБЩ СТАРТ, с дължина от 94 км.
Състезателите ще изминат разстоянието от 14 км. от
официалният старт гр.Дупница до гр.Сапарева Баня,
където ще се даде острият старт (около 15:40ч.),
след което навлизат в 10 състезателни обиколки с
дължина на обиколката от 9,180км между

1. ORGANIZERS OF THE CYCLING RACE
Doltcini Cup and Sapareva Banya Municipality is
organized by the Doltcini Pro Team. With the support of
Sapareva Banya and Dupnitsa Municipalitys.
2. LOCATION
• The Stage1 cycling race will take place on 21.05.2022
after the completion of the smaller race categories. The
TIME TRIAL race will be held at the airport of Sapareva
Banya town. Start time will be determined at the
technical conference according to the number of riders.
• Cycling race Stage2 will be held on 21.05.2022.
02:30PM presentation of the teams on the stage in
front of the Municipality of Dupnitsa Svoboda Square.
03:00PM OFFICIAL START of Stage2 from Svoboda
Square, Dupnitsa, to the town of Sapareva Banya.
03:40PM SHARP START in Sapareva Banya and finish in
front of the building of Sapareva Banya Municipality.
06:20PM FINAL of Stage2 at an average speed of
40km/h.

ДАТА: 21 05 2022 година

DATE: 21 05 2022

3. TYPE OF CYCLING RACE
Stage1 - The race on 21.05.2022 is a type of TIME TRIAL
with one turnaround and a race distance of 5 km.
Stage2 - The race on 21.05.2022 is a MASS START road
race with a distance of 94 km. The riders will cover the
distance of 14 km. from the official start in Dupnitsa to
Sapareva Banya, where they will be given a sharp start
(around 03:40PM), and then enter into 10 racing laps
with a lap length of 9,180km between Sapareva Banya,
Samokovsko Shose, Saparevo village, Gyurgevo district.
After completing the last lap, finish in front of the
building of the Municipality of Sapareva Banya.
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гр.Сапарева баня, Самоковско шосе, с.Сапарево,
кв.Гюргево. След завършването на десетата
обиколка, финишират пред сградата на Община
Сапарева баня.
4. УЧАСТИЕ
Състезателни категории ще бъдат:
• ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
• МАСТЪРС
• МЪЖЕ ЕЛИТ
5. КЛАСИРАНЕ
Класирането ще бъде общо за Етап1 и Етап2 и е от
сбора на времето от индивидуалното бягане по
часовник и общият старт. Където ще има отделно
класиране за състезателите от категория МЪЖЕ
ЕЛИТ, ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ и МАСТЪРС.
Застигнатите състезатели с обиколка в Етап2 ще
бъдат отстранени от състезанието и няма да бъдат
класирани.
6. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
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
От 20:30ч. на същото място ще бъде проведена и
Техническа Конференция.
7. НАГРАДИ
ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД ЗА КУПА ДОЛЧИНИ
ДУПНИЦА и САПАРЕВА БАНЯ – 4090ЛВ.
Класиралите се от първо до трето място в категория
МЪЖЕ ЕЛИТ, ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ и МАСТЪРС
получават, купа и медали. Класиралите се от първо
до шесто място получават и наградни ваучери за онлайн пазаруване.
Награ Юноши
Мъже Елит МАСТЪРС
дни
ст.възраст
вауче
ри
1ви
200 лева
200 лева
200 лева
ри
2
150 лева
150 лева
150 лева
3ти
100 лева
100 лева
100 лева
ти
4
70 лева
70 лева
70 лева
5ти
50 лева
50 лева
50 лева
ти
6
30 лева
30 лева
30 лева
8. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО
Награждаването за Етап1 и Етап2 ще бъде общо и
ще се извърши 10 минути след финиширане на 6-ят
състезател от категория МАСТЪРС или ЮНОШИ
СТАРША ВЪЗРАСТ на Етап2. Пред сградата на
Община Сапарева баня.

4. PARTICIPATION
Race categories will be:
- MEN JUNIORS
- MEN MASTERS
- MEN ELITE
5. RANKING
Ranking will be overall for Stage1 and Stage2 and is the
sum of the time trial and the overall start. Where there
will be separate rankings for the riders in the MEN
ELITE, MEN JUNIORS and MEN MASTERS categories.
Riders caught with a one lap in Stage2 will be
eliminated from the race and will not qualify.
6. RACE HEADQUARTERS
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
From 08:30PM. Technical Conference will be held at the
same place.
7. AWARDS
TOTAL PRIZE FUND FOR CUP OF DOLTCINI
DUPNITSA AND SAPAREVA BANYA BGN 4090.
Participants who rank first to third place in MEN ELITE,
JUNIORS and MASTERS will receive cups and medals.
The first to sixth place will receive and vouchers for
prizes for on-line shopping.
Online
Vouch
ers
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

Juniors

Men Elite

Masters

200 BGN
150 BGN
100 BGN
70 BGN
50 BGN
30 BGN

200 BGN
150 BGN
100 BGN
70 BGN
50 BGN
30 BGN

200 BGN
150 BGN
100 BGN
70 BGN
50 BGN
30 BGN

8. AWARD CEREMONY
The awards for Stage1 and Stage2 will be made jointly
and will take place 10 minutes after the finish of the
6th rider in the MASTERS or JUNIORS category of
Stage2. In front of the Municipality of Sapareva Banya.
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9. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ
• ЛИЦЕНЗИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОТБОРИ
Отворете онлайн „Отборна Заявка“ от тук:

9. HOW TO APPLY FOR REGISTRATION
• LICENSED RIDERS AND TEAMS
Open online “Enrolment Form” from this url:

https://cup.doltcini.com/form/enrolmentformbg/index.php

https://cup.doltcini.com/form/enrolmentformbg/english.php

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.

попълнете полетата във онлайн формуляра и найотдолу натиснете бутона изпрати. С една заявка се
регистрирате за Етап1, Етап2 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!
10. ДРУГО

КАРТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЕТАП1

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 BGN 50. (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!
10. OTHERS

MAP OT THE CYCLING RACE STAGE1
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КАРТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЕТАП2

MAP OT THE CYCLING RACE STAGE2

Легенда на Етап2:
Зелена Линия – Официален старт от гр.Дупница до гр.Сапарева
баня. Зелената линия не е състезателно трасе! Дължина 14км.
Жълта Линия – Остър старт с 10 състезателни обиколки с
дължина на обиколката от 9,18км. Острия старт и финала са на
едно и също място. Състезателно разстояние 94км.

Legend Stage2:
Green Line – Official start from Dupnitsa to Sapareva Banya. The
Green Line is not a racing route! Length 14km.
Yellow Line - Mass Start with 10 racing laps with a lap length of
9,18km. The mass start and finish are at the same location. Race
distance 94km.

Денивелация на зелената линия от предната карта

Route Elevation (green line on the top map):
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Етап2 карта на обиколките

Stage2 map of the laps

Онлайн профил на Етап2
https://www.plotaroute.com/routeprofile/1846531

On-line Profile on Stage2
https://www.plotaroute.com/routeprofile/1846531

Денивелация на състезателното трасе от Етап2

Route Elevation on Stage2

36,63км. от състезателното трасе е изкачване.
38,80км спускане. Равнинно каране 18,57км.

36.63km of the race course is climbing. 38.80km
downhill. 18,57km flat ride. The last kilometer is a climb
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Последния километър е с изкачване от +8,9%.

of +8.9%.

Денивелация на последните 3км

Elevation for latest 3km.

Онлайн карти тук:
https://www.plotaroute.com/route/1846531
https://www.mapmyride.com/routes/view/4901627119
Официална уеб страница: https://cup.doltcini.com/
Фейсбук събитие:
https://www.facebook.com/events/1130433067756816/

On-line maps:
https://www.plotaroute.com/route/1846531
https://www.mapmyride.com/routes/view/4901627119
Official Web Page: https://cup.doltcini.com/
Facebook Event:
https://www.facebook.com/events/1130433067756816/
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