Регламент АСР, Член 12: „…Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.””
Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване...
Всеки участва на свой риск и отговорност..

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
и КК «BЕЛОРАЗХОДКА» СОФИЯ
Организират / Organize:

Софийски Бревети 2020 / Sofia Brevets 2020
по регламента на AUDAX CLUB PARISIEN
1. Време и място на провеждане:
29 Август, събота: 301 км и 3729 м изкачване, 6:00 – н. 2:00 ч. Старт Езеро „Ариана” – Орлов
мост
30 Август, неделя: 210 км и 1840 м изкачване, 8:00 – 21:30 ч. Старт Метро-2 Люлин – Лукойл
2. Условия за участие
Регламент АСР, Член 2: “В тези бревети може да участва всеки рандоньор, който е член или не на
някакъв клуб, дружество или федерация и има застраховка. Непълнолетни се приемат след като
представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата - организатори от
отговорност, както и медицинско удостоверение за годност, издадено преди не повече от 6 месеца.“
Съгласно разпоредбите на БФТ и ММС, нужно е медицинско и застраховка „Злополука за спортисти” с
минимално покритие 1000 лв. Наредба на БФТ изисква носенето на каска през цялото време на движение.
Съгласно ЗДП велосипедистите трябва да имат светлини и отражателна жилетка.
Картотека на участниците. За вписване в картотеката са нужни: /1/ застраховка „Злополука” с
минимално покритие от 1000 лв., и /2/ медицинско /може и от личен лекар/, като се записва, че
участникът е във физическо и психическо състояние да измине посочените дистанции. Картотекираните
получават по желаене уникален номер със снимка и клубна емблема, който се поставя на велосипеда, важи
за цялата година и струва 3.00 лв. За целта е нужна снимка паспортен формат – поне 1 седмица преди
връчването на номера. Имената на картотекираните се публикуват в он-лайн картотеката,
Предварително записване на участниците.
300:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEiOrUTn55AeFeNHbDp73v5PQuWmo5z19Qr7PcNChz0/edit#gid=21
200:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEiOrUTn55AeFeNHbDp73v5PQuWmo5z19Qr7PcNChz0/edit#gid=21

Записването се счита за завършено след заплащане на стартова такса. Размерът на таксата зависи от
момента на заплащане, а не от записването във формуляра. Записването става с въвеждане на ARB номера,
след което се появява името и клуба на участника. Въвеждане на ARB номера се прави от представител на
клуба, отговарящ за картотеката и участието в бревети. Индивидуални участници се въвеждат от
организатора. Плащанията и резервациите за нощувка се потвърждават от Организатора. 50% намаление
от таксата ползват членовете на редовни БФТ клубове с лиценз, ако присъстват с номер и редовна
застраховка в картотеката. 25% намаление от таксата ползват членовете на нередовни и/или без лиценз
БФТ клубове, както и членовете на други федерации с лиценз от МФВС, ако присъстват с номер и редовна
застраховка в картотеката. Групи с над 10 участника ползват същото намаление от 25%. Представителят на
тези клубове и групи изпраща списък на участниците и превежда необходимата сума, като за
картотекирани участници се допуска този представител да гарантира плащането, а точната сума да се
донесе преди старта.

Плащане на място и раздаване на стартовите пакети: Провежда се от 18:30 вечерта преди старта
на 300 – в заведението „Баба Яга” в парка между стадиона и министерството. Състои се от инструктаж,
показване на застраховка и медицинско, проверка на велосипеда, получаване на стартов пакет. По
изключение се допуска явяване направо на старта, но само след предварително записване, включващо
заплащане на стартова такса и изпращане на сканирано копие на медицинско и застраховка, както и
снимка на оборудваните според изискванията велосипед и ездач. Застраховка. Мин. покритие на
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застраховката „Злополука” трябва да е 1000 лв. Медицинското може да е от личен лекар, с текст, че
участникът е във физическо и психическо състояние да измине посочените дистанции. Важи за
съответните дистанции до 6 месеца от издаването. Проверка на велосипеда. Проверяват се основни
фактори, които могат да предизвикат произшествие, както и наличие на светлини, каска и жилетка!
Размер на стартовата такса:
Стартова такса за 300:
Такса *-50% *-25%

Начин на записване
До 27.08.2020

15 лв.

30 лв.

7.50
лв.

11.25
лв.

15 лв. 22.5 лв.

Заплащането се извършпва само по Банков път!
ОББ IBAN: BG70UBBS 80021034968240
Титуляр: Сдружение „ВЕЛОРАЗХОДКА“
Валута: BGN Основание за плащане: Такса участие Софийски Бревети
На 28.08.2020 и 30 минути преди старта на 300 км.,с точна сума в брой.

* -50% за клубове – членове на БФТ с лиценз
* -25% за клубове – членове на БФТ без лиценз, други федерации с лиценз, или 10 и повече участника
Стартова такса за 200:
Такса *-50%

Начин на записване

*-25%
До 27.08.2020

Заплащането се извършпва само по Банков път!
ОББ IBAN: BG70UBBS 80021034968240
Титуляр: Сдружение „ВЕЛОРАЗХОДКА“
Валута: BGN Основание за плащане: Такса участие Софийски Бревети
24 лв. 12 лв. 18 лв. На 28.08.2020 или преди съответния старт или на старта.
* -50% за клубове – членове на БФТ с лиценз
* -25% за клубове – членове на БФТ без лиценз, други федерации с лиценз, или 10 и повече участника
12 лв.

6 лв.

9 лв.

Предимства на предварителното заплащане на стартовата такса:
1. Персонализиране на материалите за участие: поставяне на снимка върху бреветната карта;
2. Получаването на налични медали е по реда на записването.

Възстановяване на стартовата такса при неучастие:
1. Неучастие, инициирано от организатора /напр. анулиране на старт/ - 100%
2. Неучастие, инициирано от участник:
– 100%, ако неучастието е заявено до 1 седмица преди старта,
– 50%, ако неучастието е заявено до 24 часа преди старта;

Стартовата такса включва:
1. Стартов пакет: бреветна карта и GPS трак, подробното описание на маршрута и наредбата с карта на
маршрута са достъпни за изтегляне, разпечатват се при поискване срещу допълнително заплащане;
2. Съдийска кола* по трасето, която оказва техническа и логистична помощ на контролите;
*Съдийската кола има контролни функции. Превоз на пътници и багаж се осигурява само в случай на сериозни
механични или здравословни проблеми.

4. Маршрут и часови контроли 300 км
Старт 6:00 ч. от езеро „Ариана” по маршрут: http://www.openrunner.com/index.php?id=6244688
Контрола

1 Старт София, езеро Ариана – печат
2 Момин проход – ресторант „Момин проход” – печат
3 Копривщица: ресторант „Под старата круша” – печат
4 Мирково: хотел/ресторант „Св. Иван Рилски” – печат
5 Финал София, езеро Ариана – печат/касова

Отваря Затваря Км Общо
С 6:00 С 7:00
С 8:53 С 12:32
С 11:41 С 18:52
С 13:04 С 21:52
С 15:00 Н 02:00

0
98
95
45
63

0
98
193
238
301
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Особености на маршрута: От София се излиза с каране в група – по булевард „Драган Цанков” и покрай
Дървеница. В Самоков може да се мине и по околовръстното, но който избере преминаване през центъра
ще зърне „Чадър чешма”, джамията и „Голямата чешма”.
В центъра на Костенец правим ляв завой към София. Контролата в Момин проход е в ресторанта със
същото име. След изкачването на Траянови врата и преминаването под магистралата, завиваме без табела
надясно към Мухово по доста разбит в началото път. Веднага след Мухово и язовира има разклонение
наляво пак без табела. След няколко километра в Нейкьовец се пригответе за големи кучета. В Оборище
излизаме на главния път за Панагюрище, където има хранителен магазин. В Панагюрище минаваме през
центъра, като следваме табелите за Стрелча. След Стрелча започват баирите и чешмичките. В
Копривщица контролата е в ресторант „Под старата круша” – в центъра при спирката на автобусите.
Тук е контролата на SVS 2012-2015, свикнали са с колоездачи и имат печат. В Пирдоп и Златица се минава
през центъра или по околовръстното – по избор. В Мирково влизаме от източната страна /отбивката за
„Елаците мед”, а хотел-ресторантът е в центъра на селото.

5. Маршрут и часови контроли 200 км
Старт 8:00 от Лукойл Метро–2 Люлин, маршрут: http://www.openrunner.com/index.php?id=2758730
Контрола
1
2
3
4

Старт Божурище, Лукойл Метро 2 – печат
Брезник / Breznik – secret?
Долна Диканя / Dolna Dikanya – кола/car
Земен/Zemen – манастир/monastery – печат/снимка
Брезник / Breznik – secret?
Финал Божурище, Лукойл Метро 2 - печат/ касова

Отваря Затваря Км Общо
Н 8:00 Н

9:00

0

Н 10:18 Н 13:12 78
Н 11:37 Н 16:12 45
Н 14:12 Н 21:30 87

0
52
78
123
175
210
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Особености на маршрута: До Брезник /35 км/ преодоляваме първата и най-стръмна група изкачвания. Тук
се очаква секретна контрола – ако съдията не ви спре, продължавате. За да пестим тегло, зареждането с
вода може да направим на Златуша /19 км/ и след това периодично да пълним бидончетата от
многобройните чешми по пътя. Контролата на Долна Диканя /78/ се осъществява от съдийската кола.
След Гълъбник /85 км/ да се внимава на кръстовищата без предимство. На Земенския манастир /123 км/
се поставя печат, или се прави снимка. Манастирът е особено подходящ за фотосесии, вътре има приятна
полянка, чешмичка и старинна църква. По обратния път след Лобош продължаваме направо за Ковачевци
/141/, където на отбивката със самолета завиваме надясно към София. Внимаваме на спускането към
Лесковец /153/. В Батановци /158/ и Брезник /175 км/ може да се подкрепим с храна, като касовата
бележка
от
Брезник може
да послужи за
контрола. Да се
внимава на ЖП
прелеза
с
решетките 3 км
преди Златуша
/191 км/!
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ИЗВАДКА ОТ РАЗДЕЛ ОСЕМНАДЕСЕТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
Чл. 15. (4) Когато има път, платно за движение, пътна лента или алея, предназначени за движение на определени пътни превозни
средства, водачите на тези превозни средства са длъжни да се движат по тях.
(5) Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни
превозни средства може да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е
годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.
Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен: 1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места,
през тъмната част от денонощието и при намалена видимост; 2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното
за движение. Санкциите за неспазване на задължението по т. 1 е глоба 10 лева по чл. 183, ал. 1, т.5 от Закона; по т. 2 – глоба до 20
лв. по чл. 185 от Закона, а при създадена непосредствена опасност за движението – глоба от 20 до 150 лв. / по. Чл 1801 ал. 1, т. 1 от
Закона.
Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено: 1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно
превозно средство; 2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които
контролира превозното средство; 3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за
него; 4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за
другите участници в движението; 5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана
не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
Чл. 82. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил
или мотоциклет.

РЕГЛАМЕНТ на AUDAX Club Parisien /АСР/
Член 1: Парижки Клуб Аудакс /АСР/ има единствен в цял свят правото да заверява бревети. Всеки бревет, състоял се от 1921
г. насам е регистриран с номер на заверка, който се присъжда в хронологичен ред.
Член 2: В тези бревети може да участва всеки рандоньор, който е член или не на някакъв клуб, дружество или федерация и има
застраховка. Непълнолетни се приемат след като представят разрешение от родителите, което освобождава АСР и дружествата организатори от отговорност, както и медицинско удостоверение за годност, издадено преди не повече от 6 месеца. Приемат се
превозни средства от всякакъв вид, стига да бъдат задвижвани само от мускулна сила.
Член 3: За да участва в бревет, всеки рандоньор трябва да попълни регистрационен формуляр и да заплати определената от
организатора регистрационна такса.
Член 4: Всеки участник трябва да има застраховка, било чрез посредничеството на неговата федерация, било чрез местния
организатор или лична застраховка (Внимание, повечето “Многорискови” застраховки не осигуряват покритие за индивидуални
участници в организирани прояви със заплащане на такса).
Член 5: Всеки участник се счита за тръгнал на индивидуално пътуване, той е длъжен да спазва закона за движение по
пътищата и всички видове официална пътна сигнализация.
Парижки Клуб Аудакс, дружествата – организатори, представителя на АСР и неговата референтна асоциация не могат да бъдат в
никакъв случай отговорни за произшествия по време на бревет.
Член 6: За движение през нощта, велосипедите трябва да имат здраво фиксирани светлини отпред и отзад, които да са
функционални по всяко време. (да се предвидят батерии и крушки за смяна, горещо се препоръчва двойно осветление). Забранено
е изцяло мигащо задно осветление. Организаторите ще забранят стартирането на всеки участник, чието осветление не отговаря на
изискванията. От всеки участник се изисква да включва своето осветление с падането на нощта, а също и по всяко време на
недостатъчна видимост (дъжд, мъгла, и т.н.); дори и да е в група, всеки трябва да е осветен. През нощта се препоръчват светли
дрехи и светлоотразителни ленти, като носенето на светлоотразителна жилетка е задължително.
Всяко неспазване на тези правила, констатирано при проверка, води до незачитане на бревета.
Член 7: Всеки рандоньор трябва сам да се грижи за всичко необходимо за осъществяването на своя бревет. По трасето не се
допуска никакво подпомагане от страна на треньори и други помощни лица заедно с придружаваща кола – извън контролите.
Участниците, които нарушат този член, се дисквалифицират без право на обжалване.
Ако при стартирането на даден бревет е било организирано на доброволни начала сформирането на група, след като ходът е със
свободно темпо*, рандоньорите имат абсолютното право да напуснат групата по всяко време. Никой рандоньор не може да
изтъква, че е образувал група. Не са разрешени никакви отличителни знаци (ленти на ръцете, фланелки и др.) и звания (например:
маршрутен капитан). Големината на групите трябва да е в съответствие със законодателството, в рамките на един коломаратон,
който е без ограничителни условия
Всеки участник трябва да има коректно държане и поведение.
Член 8: Всеки участник получава на старта бреветна карта и описание на маршрута, в които са описани определен брой
контролни точки, където участникът ще трябва задължително да завери тази бреветна карта. Организаторите могат също
така да предвидят една или няколко секретни контроли; поради тази причина, а също и от гледна точка на сигурността,
участникът е задължен да спазва маршрута, който му е зададен на старта.
Организаторите трябва задължително да използват бреветни карти, изработени от Парижки Клуб Аудакс, или бреветни карти,
предложени от представителя на АСР за тяхната географска зона и одобрени от Парижки Клуб Аудакс.
Член 9: При липса на точно определена от организаторите контролна точка, рандоньорът трябва да подпечата своята бреветна
карта с мокър печат, съдържащ наименованието на местоположението на тази контрола (търговски обект, бензиностанция, и др.).
При невъзможност да се снабди с такъв печат (нощна контрола), рандоньорът може: 1) да изпрати пощенска картичка до
отговарящия за организацията (да се отбележи мястото, денят и часът на преминаване, имената и клубът) и да впише в
контролния квадрат на картата СР, както датата и часът на изпращането. 2) да отговори върху бреветна карта на въпрос, отнасящ
се до характерна особеност на мястото на контролата. Изборът на вариант се прави от организатора, за всяка контрола поотделно.
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На всяка контрола трябва да бъде упоменат часът на преминаване, а също и денят за бревети, по-дълги от 24 часа. Един липсващ
печат, един неупоменат час на преминаване или загуба на бреветната карта (независимо от достигнатата дистанция), водят
до незачитане на бревета. Отговорност на всеки участник е на всяка контрола да лично да проверява бреветната си карта.
Член 10: Крайното време за завършване на всеки бревет е различно за различните дистанции: 13ч.30 за 200км, 20ч. за 300 км, 27ч
за 400 км, 40ч за 600 км и 75ч за 1000 км.
Преминаването през всяка контрола трябва да се осъществи между даден час на отваряне и даден час на затваряне, упоменати в
бреветната карта, изчислени на базата на крайни средни скорости от 15 и 30 км/ч за контролите до 600 км. и 13,5 до 30 км/ч за
контролите между 600 и 1000 км.
Ако даден рандоньор пристигне на контролна точка със закъснение, организаторът може да му разреши да продължи, ако
закъснението се дължи на непредвидимо събитие, неподвластно на волята на рандоньора, като спиране за да се помогне на
произшествие или затваряне на пътя. Така че, механичен проблем, умората, липсата на физическа форма, гладът и др., не могат да
бъдат уважителни причини за закъснение.
Извън предходните случаи, рандоньорът трябва да спазва тези междинни времеви диапазони, иначе го грози непризнаване на
бревета дори и ако е завършен в рамките на крайното време.
Член 11: Всякакъв вид измама води до изключване на участника от всички организации на Парижки Клуб Аудакс.
Член 12: На финала, всеки участник трябва да подпише своята бреветна карта и да я върне на организаторите. Тя ще му бъде
върната след заверката. Не се издава дубликат в случай на загуба на този документ.
Тези бревети не са състезания и не се извършва класиране.
Участниците могат да закупят специален медал след заверката на бревета. При предаването на бреветната карта се прави заявка за
това и се заплаща необходимата сума.
Член 13: Медалите, удостоверяващи успешното завършване на бревета са бронзови (200 км); посребрени (300 км); вермей
/позлатено сребро/ (400 км); позлатени (600 км) и сребърни (1000 км). Моделът обикновено се сменя в годината следваща ПБП.
Цената на медалите се определя от организаторите на бревети.
Супер Рандоньор: Тази титла се дава на всеки рандоньор, изпълнил в една и съща година серия от бревети на 200, 300, 400 и 600
км. Медалът за носителите на тази титла се доставя на всеки рандоньор, който направи заявка за това при своя клуб - организатор
на бревети, предоставяйки му номерата на своите бревети и внасяйки определената за този медал сума.
Член 14: Даден участник не може да осъществява друга подобна проява, която използва целия или част от маршрута на Бревет
Световни Рандоньори /БСР/.
Член 15: Всички съпътстващи прояви в рамките на БСР за дадена географска зона, като игри, класирания, сувенири, награди и др.,
отнасящи се както индивидуално за рандоньорите, така и за клубовете, са изключително от компетенцията на представителя на
АСР и на неговата референтна организация.
Член 16: Бреветите БСР на организаторите (асоциации или други), не могат да фигурират другаде, освен на АСР календара за
своята първоначална географска зона, независимо от действителните места на стартовете и асоциациите, с които техните членове
са обвързани. Организаторите трябва задължително да използват бреветните карти от тяхната първоначална географска зона.
Даден организатор (особено клуб, находящ се близо до граница), може да се появи повторно на АСР календара като „свързан
организатор” в географска зона различна от първоначалната – със съгласието на представителя на АСР за тази географска зона,
имайки формалното задължение да прилагат алинея първа на настоящия член.
Член 17: Участвайки в даден БСР бревет, рандоньорите се съгласяват с публикуването на техните лични данни и постигнатото
време в рамките на обявените резултати. По никакъв повод техните лични данни не могат да се използват за комерсиални цели
или да бъдат предоставени на трети лица за тази цел.
Член 18: Фактът, че се е записал за участие и е стартирал на бревет означава, че заинтересованият е приел без резерви настоящия
регламент. Всяка жалба или рекламация, независимо по какъв повод, трябва да бъде формулирана в писмен вид и
изпратена в рамките на 48 часа след приключване на бревета на организаторите, които ще я прегледат и ще я препратят
заедно със своето мнение до отговорника АСР (във Франция) или представителя на АСР (извън Франция) за проучване преди да
се вземе решение.
Член 19: В случай на обжалване от страна на заинтересования, досието ще бъде изпратено в Съвета на директорите на АСР,
заедно с мотивираното мнение на организаторите и на представителя на АСР. Съветът на директорите на АСР ще разреши без
право на никакво обжалване предоставените случаи, както и споровете, неуредени от настоящия регламент.
AUDAX Randonneurs Bulgaria (Български коломаратонци)
Организаторите в България са длъжни да се придържат към този регламент. Те могат да го допълват с други специфични
изисквания: заставане на старт, проверка на екипировката и документацията, изисквания при проверка на велосипеда и др.
Организаторите в България одобряват наложени от съдиите наказания /30-120 мин/, при например: /1/ неизправно или
невключено през нощта осветление, /2/ липса на отражателно елече при нощно каране, /3/ неспазване на Закона за движение по
пътищата и пътната сигнализация, /4/ получаване на мобилно или стационарно подпомагане между две контроли, което включва,
но не се изчерпва с: каране зад МПС, осветяване от МПС, получаване на техническа или друга помощ от странични лица,
движение зад нерегистриран или дисквалифициран участник, /5/ проява на неуважение или некоректно поведение към съдии,
контрольори и/или организатори, други колоездачи и странични лица, /6/ неизпълнение на нареждане на съдии и контрольори.
Не отстраняване на пропуските и всяко повторно нарушение води до незабавна дисквалификация. Обвинения към организатори и
съдии, разпространени в публичното пространство след изтичане на срока по Чл.18 се считат за клевета и нарушение на Чл.7.
При системно нарушаване на точки от Правилника следва изключване от всички организации на коломаратонците по света.

Организатор: Христин Ангелов, “Велоразходка”: GSM: +359 889414471, Страница: http://velorazhodka.org

