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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ!
ДУНАВ УЛТРА 4: ГЛАДИАТОРИ НА КОЛЕЛА

Екстремна надпревара с велосипеди в два етапа
по поречието на река Дунав
Обща дължина на надпреварата: 572 км
Време на провеждане: 8-9 юли, 2017 г.
ЦЕЛ и ЗАДАЧИ
За пръв път в България, а може би и на Балканите, ще се проведе
официално събитие - надпревара на толкова дълга дистанция (572 км).
Проявата е пилотен проект, който има за цел да даде тласък в развитието на
състезателните коломаратони в България и на Балканите.

Освен популяризиране на коломаратоните в страната и региона, проявата
има няколко допълнителни, но не по-малко важни цели:
Да популяризира културно-историческото наследство на дунавския регион на
България, неговите природни дадености, както и възможността за
практикуване на алтернативен и велотуризъм по поречието на река Дунав.
Да даде по-голяма възможност на чужденци да общуват със своите
български колеги-велосипедисти с цел да опознават дунавския регион и

веломаршрута “Дунав Ултра”.
Да
даде
възможност
на
най-добре
подготвените
български
любители-колоездачи да премерят сили със свои колеги от страната и
чужбина в дух на приятелство и взаимопомощ.
През 2017 г. мотото на надпреварата е „Гладиатори на колела”.
Това не е случайно - акцентът на предварителната кампания, както и на
контролните пунктове по време на самата надпревара ще бъде поставен
върху исторически местности и обекти, достигнали до нас от времето на
Римската империя.
Река Дунав винаги е била важна връзка между Западна Европа и Черно
море. През I-V век тя е северна граница на Римската империя, а
съоръжения, укрепления и градове, построени на бреговете ѝ, служат за
защита на Империята срещу нападенията на северните племена и народи.
Участниците в надпреварата символично ще се “превърнат” в “модерни
гладиатори”, които ще представят атрактивно спортно зрелище в името на
популяризиране на Дунавския регион на страната.
По смисъла на идеята - само по себе си участието в събитието на всеки
един състезател и независимо от неговото крайно класиране, е мисия за
популяризиране на България.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Надпреварата Дунав Ултра 4: Гладиатори на колела се провежда в 572-км
отсечка от веломаршрута “Дунав Ултра”, по-специално в неговата част по
поречието на река Дунав.
Началната точка на събитието е с. Куделин, а финалната - гр. Силистра.
Надпреварата се провежда в два етапа както следва:
Етап 1: Дължина 320 км , стартира от с. Куделин и завършва в гр. Свищов
Етап 2: Дължина 252 км, стартира от гр.Свищов и завършва в гр. Силистра

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
7 юли, петък, до 17:00 ч.
Настаняване на участниците в хотел в гр. Видин.
7 юли, петък, 18:00 ч.
Провежда се регистрация на участниците, последна проверка на велосипеди
и екипировка. Провежда се кратка техническа конференция с инструктаж.
Раздават се състезателни номера и пътни карти, проверява се наличието на
пълен комплект придружаващи документи за участие.
При желание на участник и по предварителна заявка - велосипедът му се
приема за охрана и транспортиране до мястото на старта.
8 юли, събота, 05:30 ч.
Извозване на участниците до старта в с. Куделин.
Транспортирането на участнициите към с.Куделин се осъществява от сборен
пункт в гр. Видин, посочен от Организатора, с оторизиран пътнически
автобус и е безплатно.
При желание за безплатното транспортиране на участник от гр. Видин до с.
Куделин - това се осъществява с предварителна заявка.
В случай, че участник има допълнителен багаж - то той се предава за
извозване до междинния пункт и финал на Етап 1 гр. Свищов. (Важно:
багажът не може да надвишава раница/чанта с обем 20 литра).
8 юли, събота, 06:20 - 07:00 ч.
Пристигане в с. Куделин. Получаване на велосипедите и подготовка на
участниците за старт. Получаване и активиране на GPS устройства за
проследяване.

8 юли, събота 07:00 - 07:10
Обща снимка от „централен площад”, с. Куделин.
8 юли, събота 07: 15 - Старт
8 юли, събота
Финал на 1-ви етап в гр. Свищов, контролно време за финиширане: 14:45:00
часа. (локално време 22:00:00 ч.) Участници, финиширали след това време,
преустановяват участието си и не се допускат до старта на Етап 2.
Официално обявяване на първенеца в етапа (след финиширане на първите
трима участници).
Предаване на GPS устройствата, предаване на велосипедите
оторизирано за целта място (след финиширането на всеки участник).

на

8 юли, събота - участниците се оттеглят за вечеря и нощувка в посочено от
Организатора място.
9 юли, неделя, 07:00 - 07:45 ч.
Закуска
9 юли, неделя, 07:45 - 08:15
Подготовка на велосипедите от участниците за старт. Предаване на
допълнителния багаж на участниците за транспортиране до гр.Силистра.
9 юли, неделя, 08:15 - 08:30
Получаване и активиране на GPS устройства за проследяване.
9 юли, неделя, 08:30 - 08:40
Отправяне към мястото за старт.

9 юли, неделя, 09:00 ч.
Обща снимка и старт на Етап II.
9 юли, неделя
ФИНАЛ на 2-ри етап в гр. Силистра. Kонтролно време за финиширане:
12:00:00 часа. (локално време 21:00:00 ч.) Участници, финиширали след
това време, губят правото си на класиране в Етап 2 и в крайното класиране.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Условия за участие:
1. Навършени 18 години, считано до отваряне на регистрацията на
6.3.2017 г.
2. Наличие на валидна застраховка със застрахователна стойност не
по-малко от 3000 лв.
3. Издадено медицинско свидетелство не по-малко от 6 месеца преди
датата на събитието.
4. Собственоръчно подписани декларации за освобождаване от
отговорност.
5. Собственоръчно подписан документ за съгласие с условията в
настоящата Наредба за Участие
6. Покрити квалификационни дистанции по време на официални
бревети от календара на БФТ или АСР през предходната или през
текущата 2017-та година както следва: SR, 1000 или 1200 км, 300 км
под 17 ч. или 400 км под 23 ч. (покриването на квалификационни
дистанции може да се случи по време на текущите - за 2017-та
година, официални прояви от календара на БФТ или АСР, но не
по-късно от 20.06.2017 г. )
7. Заплатена стартова такса.

ЗАПИСВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
ВАЖНО: Броят на участниците, които се допускат да стартират, е
ограничен до 24 (двадесет и четири). От тях 6 (шест) е квотата за
чужденци.
Записването за участие става чрез попълване и изпращане на онлайн
регистрационен формуляр.
Онлайн формулярът се отваря за записване на: 6.3.2017 в 09:00 ч. сутринта.
Краен срок за записване: 20.03.2017 - 23:59:00 ч.
Краен срок за изпращане на допълнителни документи, информация и
заплащане на стартовата такса: 20.04.2017 - 23:59:00 ч.
(Начинът за комплектоване и изпращане на допълнителни документи и такса
ще бъде посочени от Организатора)
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Запълването на бройката за участие в проявата става по реда на записване.
Предварителното одобряване за участие се извършва след проверка и
обработване на регистрационните формуляри.
Списък с предварително одобрените кандидати ще се публикува в сайта
www.dunavultra.com на 22.03.2017 г.
Окончателният списък с участници, които ще получат право да стартират, ще
бъде публикуван на 22.04.2017 г. в сайта www.dunavultra.com, след като се
осъществи
успешното
окомплектоване
на
цялата
предоставена
документация.
ВАЖНО! При записали се повече от 24 участника (попълнили онлайн
регистрационна форма):
Попълнили регистрационната форма кандидати след надхвърлената бройка
по реда на записване, могат да бъдат допуснати до участие на мястото на
неодобрен, некоректно попълнил документите си или отказал се кандидат.
В този случай изборът за допускане до участие се осъществява с жребий в
присъствието на комисия.

В този случай всеки избран “резервен” участник индивидуално ще бъде
уведомен за възможността да се включи в стартовия списък.
Участници в предишни издания на Дунав Ултра, които са попълнили
коректно регистрационната форма, получават автоматично право за
добавяне в списъка с предварително одобрените кандидати.
Участници - дами, които са попълнили коректно регистрационна форма получават право автоматично право за добавяне в списъка с предварително
одобрените кандидати.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Основната такса участие е определена на 36 Евро /70 лв./ Таксата следва
да се заплати по банков път в периода след окончателното одобрение за
участие, но не по-късно от 20.04.2017 г. Банковата сметка ще бъде посочена
заедно с обявяване на окончателно избраните и допуснати за участие
колоездачи на 22.03.2017 г.
Таксата за участие включва (стартов пакет):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

професионално колоездачно джърси 1 бр;
състезателен номер;
транспорт от гр. Видин до с. Куделин;
контролна карта;
маршрутен лист;
техническа поддръжка по трасето;
подкрепителни пунктове;
логистична поддръжка;
транспорт на багаж до 20л.;
нощувка, вечеря и закуска след края на Етап 1;
медали за призьорите и грамоти за финиширалите в контролното
време;
● “Дунав Ултра” сувенир.
Отстъпки: Участниците от клубове – редовни членове на БФТ - ползват 15 %
намаление от стартовата такса.

Връщане на такса при отказ от участие:
Такса при отказ за участие от страна на участник не се възстановява по
никакъв повод
При форсмажосни обстоятелства, анулиране или отлагане на проявата от
независещи от организатора събития - вкл. природно бедствие, пожар, буря,
крайно екстремна пътна обстановка, тежък инцидент или друга
непреодолима сила, не се възстановява.
Технически изисквания и задължения на участниците.
Регистрация, проверка на велосипеди, техническа конференция и
инструктаж се провеждат в деня преди старта - петък, 7 юли, съгласно с
навременно обявени програма и график. Присъствието на участниците в
събитието е задължително. Участник, неявил се по време на регистрацията
и инструктажа, не се допуска да стартира.
Участниците са длъжни да отчетат своето присъствие на инструктажа със
саморъчен подпис.
Регистрацията на участниците включва:
Проверка на велосипед
Всеки велосипед трябва да бъде изправен и оборудван с качествени гуми,
части, фарове и стопове. Необходима е двойна система на предните
светлини или резервна крушка, както и солиден червен стоп. Участниците
могат да използват мигащ стоп в допълнение към постоянната светлина.
Проверката на фаровете ще се извършва по време на проверката на
велосипедите. Каските са задължителни! Наличието на светлоотразителните
жилетки е задължително, те следва да се ползват задължително при каране
през нощта и в условия на намалена видимост.
Колоездачно джърси
По време на надпреварата всеки участник е длъжен да носи официалното
колоездачно джърси “Гладиатори на колела”.

Всеки участник ще получи два броя професионално колоездачно джърси
“Гладиатори на колела”, като един брой се предоставя от и за сметка на
организатора.
Второ колоездачно джърси е включено в стартовата такса, по избор на
участник то може да се ползва като допълнителна екипировка (подмяна) за
старта на Етап 2.
По време на награждаване на участниците - призьори, те следва
задължително да носят официалните колоездачни джърсита - “Гладиатори
на колела”.
Техническа конференция с инструктаж.
По време на техническата конференция участниците ще получат инструктаж
за безопасност, спортно-технически препоръки и съвети за правилно
движение по пътя, информация за логистика, подкрепителни пунктове и
задължителни контролни пунктове.

Получаване на стартов пакет:
По време на техническата конференция участниците получават
състезателни номера, пътни карти, описание на маршрута и информация за
контролните пунктове.

Предаване на допълнителен багаж
Допълнителен багаж се транспортира безплатно от организатора до местата
за финиширане - гр. Свищов и гр. Силистра. Условията за предаването му
за транспортиране се определят допълнително.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ /РЕГЛАМЕНТ/:
1. Състезанието не е тип бревет, извършва се класиране по време, но се
спазва принципът от бреветите, че „Всеки участник се счита за тръгнал на
индивидуално пътуване” и че „Всеки участва на свой риск и отговорност”,
като попълва съответна декларация.
2. Крайното класиране е на база на времевите резултати от двата етапа.
Регламентът включва обявяване на Първенец за Етап 1 - награда на гр.
Свищов и Първенец за Етап 2 - наградата на гр Силистра.
3. Финалният победител се определя след сумиране на времето в двата
етапа - Победител в надпреварата Дунав Ултра 4: Гладиатори на колела се
обявява заедно с подгласници - второ и трето място.
4. Преминаването през обозначените контролно-подкрепителни пунктове е
задължително. Контролните пунктове се разделят на 2 вида: “T” – транзитни
/не е задължително да се спира/, ”S” – със спиране /спирането и заверката
са задължителни/
5. Придружаващи превозни средства се допускат само ако следват
алтернативен маршрут и оказват подкрепа единствено на стоп-а в гр.
Свищов и на финала в гр. Силистра. Тяхното наличие по маршрута на
колоездача води до дисквалификация.
6. Всеки участник следва да се съобразява с изискванията за правилно
движение по пътя, правилно използване на светлини и отражателни жилетки
при колоездене през нощта и при лоши светлинни условия.
7. Всеки участник се задължава да спазва всички разпоредби на ЗДП.
8. Всеки участник се задължава да разполага и носи в себе си през цялото
време на надпреварата: резервна вътрешна гума, помпа, компактен
инструмент за сервизиране на велосипед - туул, мини аптечка, отражателна
жилетка, мобилен телефон и бидон за вода.
9. Всеки участник се задължава да сигнализира при инцидент с негов колега
свързвайки се незабавно с организаторите чрез 24-часовия спешен
телефонен номер, отпечатан върху контролната карта.

10. Ако участник напуска/преустановява пробега, той е длъжен да уведоми
организаторите, като се обади на 24-часовия спешен телефонен номер,
отпечатан върху контролната карта.
11. Всички финиширали в рамките на контролното време ще получат
грамоти, а призьорите - медали по време на официалното закриване на
събитието след финала в гр. Силистра.

ВЕЛОМАРШРУТ GPS:
Веломаршрут Дунав Ултра 4: Гладиатори на колела update - GPS Track ще
бъде публикуван на сайта www.dunavultra.com на 22.04.2017

ЛЕТЯЩ СТАРТ:
След старта в Етап 1 (с. Куделин) участниците се придвижват в група,
водени от кола за сигурност на Организатора. Средната скорост на колата за
сигурност е в рамките на до 20-25 км/ч.
В района преди гр. Видин, (с. Капитановци - около 30 км след старта)
водачеството на колоната се поема от автомобил на Пътна полиция.
Колоната се извежда транзитно от автомобил на Пътна полиция през гр.
Видин по бул. “Бонония” и в посока с. Арчар.
След подминаването на с. Арчар, наближаване на с. Добри дол и отбивка в
ляво от основния път, автомобилът на Пътна полиция се оттегля и се дава
“летящ старт” на надпреварата.

КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ:
Пълният списък (“S” и “Т”) контролни пунктове ще бъдат обявени на
22.04.2017 в сайта www.dunavultra.com

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
В случай на наличие на крайно неблагоприятна пътна обстановка, лоша
видимост, порой, буря, ураганен вятър, пожар, бедствие или друго тежко
метеорологично условие или непреодолима сила - организаторът може
едностранно да прекрати събитието.
В случай на наличие на крайно неблагоприятна пътна обстановка, лоша
видимост, порой, силна буря, ураганен вятър, пожар, бедствие или друго
тежко метеорологично условие или непреодолима сила - участникът поема
всички рискове да продължи движението си по пътя изцяло на негова
отговорност.
В случай, че преустановяване на събитието се случва по време на Етап 2, за
официално крайно класиране се счита класирането от Етап 1.
В случай, че преустановяването на събитието се случва по време на Етап 1,
то в този случай се насрочва нова дата и нов старт на проявата в рамките до
един календарен месец.
В случай на наличие на крайно неблагоприятна пътна обстановка, лоша
видимост, порой, буря, ураганен вятър, пожар, бедствие или друго крайно
неблагоприятно условие непосредствено преди началото на проявата,
организаторът може да отложи старта с до 24 часа.
В случай, че крайно неблагоприятната пътна обстановка, лоша видимост,
порой, буря, ураганен вятър, пожар, бедствие или друго крайно
неблагоприятно условие продължи и след отлагането от 24 часа, проявата
се отменя. В този случай се насрочва нова дата и нов старт на проявата в
рамките до един календарен месец.
Край

