БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 , Тел: 02/ 9300 531;
е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net
П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН И 30-ТИ ПОРЕДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРАТОН
“АЛЕКО – 100 КМ ЗА 24 ЧАСА” И 6-ТИ МАРАТОН „АЛЕКО – 50 КМ ЗА 12 ЧАСА „ - 2016
І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Двата туристически маратона “Алеко”са посветен на 153 години от рождението на Алеко Константинов, 119
години от смъртта му, 121 години организиран туризъм в България, 106 години организирано туристическо движение в
град Пазарджик и имат за цел да се отдаде почит към голямия български писател и родоначалник на организирания
туризъм в България и да се популяризират екстремните туристически прояви от този тип.
ІІ.ВРЕМЕ МЯСТО И ГРАФИК НА ДВИЖЕНИЕ:
Българска федерация по туризъм, съвместно с ТД “Алеко” Пазарджик, ще проведе на 14 и 15 май 2016 година
в Западни Родопи в рида Каркария, “Националния туристически маратон “Алеко” – 100 км за 24 часа” и „Алеко – 50
км за 12 часа.
График на движение на маратона на 100 км за 24 часа::
14.05.16 г. – До 14.30 часа пристигане на участниците в маратона на 100 км на паркинга пред хотел “Тракия”.
Регистрация, проверка на документите,внасяне на такса участие.
- 15.00 часа тържествено откриване на маратона пред община Пазарджик от кмета на общината.
- 15.30 часа – Тържествено обявяване на старта и преминаване през града до моста на р.Марица. Извозване
на участниците до паметника на Алеко Константинов, поднасяне на цветя от участниците.
І етап – 16.00 старт от паметника – с.Дебращица – х.”Добра вода” – подкрепителен пункт
ІІ етап – х.”Добра вода” – лет. “Ан. Иванов” – лет.”Св. Константин” – подкрепителен пункт
ІІІ етап – лет.”Св.Константин” – Превала /Батак/ - м.”Цигов чарк” – подкрепителен пунт
15.05.16 г. ІV етап – м.”Цигов чарк” – Ракитово - Костандово – с.Дорково – подкрепителен пунт
V етап – с.Дорково – м.”Кулата” – подкрепителен пункт
VІ етап – м.”Кулата” – м.”Ечименище” – м.”Ракийца” –х.”Добра вода” -финал /около 12.00ч/.
График на движение на маратона на 50 км за 12 часа::
15.05.16 г. – сборен пункт 7.30 часа на паркинга пред х-л Тракия. Извозване на участниците до паметника на Алеко
Константинов, поднасяне на цветя от участниците. Стартиране. Около 17.00 часа финал на х-Добра вода.
ІІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
В маратона могат да вземат участие представители от туристически дружества и клубове от цялата страна
физически здрави и добре подготвени за продължително интензивно ходене в продължение на 100
км.Участниците ще преминат дистанцията групово под ръководството на водач и времетраенето ще бъде около 18-20
часа.
Участниците трябва да представят на ръководството на проявата следните документи:
1.Бележка за предсъстезателен медицински преглед.
2.Декларация за участие в проявата на собствена отговорност за участието си и преждевременното му
прекратяване., подписва се на място при регистрацията.
3.Задължително - Планинска застраховка за времето на проявата, може да се направи и на сборния пункт за
тези които нямат .
4.Такса участие от 5 лв. на участник за 100 км
5.Такса участие за 50 км. 2 лв.
Заявки за участие трябва да се подат до 08.05.2016 година на адрес: БФТуризъм, бул.”В.Левски” 75, ет.V, ст.
504, София 1142 или на тел. 02/ 930 05 31, GSM 0882 966 451 – кратък 6451 и 089 676 6105 – кратък 6105; e-mail:
bftourism@abv.bg или ТД “Алеко” Пазарджик 4400, ул”К.Величков”53 и на GSM 087 6579263– Ирина
Харалампиева .
Забележка: Заявките за участие трябва да се подадат в срок, за да може според участниците да се
подсигурят нормално подкрепителните пунктове и придружаващият транспорт по-горе обявения маршрут.
ІV.ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ
Всеки участник трябва да бъде екипиран със спортен екип за прояви от такъв ранг и за променливото време на
ранната пролет ; фенерче- за нощните етапи; резевни обувки, дъждобран и дрехи при необходимост; които ще бъдат в
придружаващата кола; медикаменти; малка раничка или чантичка за кръста.

Участниците в маратона трябва добре да си преценят възможностите и да не
разчитат на придружаващата кола за транспортиране.
V.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
БФТ поема организационните разходи за подготовка и провеждане на маратона и част от придружаващия
транспорт. ТД “Алеко ще осигури шест подкрепителни пунтове и част от придружаващ транспорт, в който
участниците могат да оставят по свое осмотрение по-малко резервни дрехи, обувки. Колата ще пресреща участниците
на подкрепителните пунктове.
На подкрепителните пунктове ще има чай, кафе, напитки,захарни изделия, а на 4-ти и 5-ти пункт и сандвичи.
БФТуризъм

