
 НАРЕДБА 

за провеждане на СЕДМИЯ международен  коло поход 

Варна – гр. Истанбул /Турция/   – Варна 

 31 август до 9 септември 2019 г. 
 

I. Цел и задачи: 

1. Да се популяризира коло-туризмът в България и република Турция; 

2. Да се заздравят   отношения между България и Турция, както й на сродни 

спортни клубове; 

3. Да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на 

участниците. 

 

II. Време и маршрут на движение: 

1 ден / 31 август – събота/– Варна –  гр. Поморие /бивак/ 

2 ден / 1 септ. - неделя/– преход от  гр. Поморие, гр. Бургас, гр. Малко Търново  

/бивак/; 

3 ден / 2 септ.- понеделник/ –    преход  гр. М. Търново - граница – гр. Люлебургаз 

/бивак/; 

4 ден / 3 септ. - вторник/ –   преход до гр.  Силиври /бивак/ 

5 ден / 4 септ. - сряда/  - преход от гр. Истанбул  - нощувки в хостел 

6 ден / 5 септ. - четвъртък/ - почивка в града и нощувка в хостел; 

7 ден / 6  септ. -  петък/ преход до гр.  Силиври  и  гр. Люлебургаз /бивак/; 

8 ден / 7 септ - събота/–    преход до границата и  до гр. Малко Търново  

9 ден / 8 септ. – неделя/- преход    до гр. Поморие; 

10 ден / 9 септ. – понеделник/ преход до гр. Варна 

Маршрутът може да се променя, според безопасност и по-добра организация. 

III. Право на участие, необходими документи и заявки: 

В похода могат да участват коло-туристи от клубовете и 

индивидуални участници, притежаващи добри физически и 

техничекса подготовка, навършили 18 години. 

Спазване на обявения маршрут и график е абсолютно 

задължително за всички участници. 

Ръководството може да отстранява участници за лоша 

дисциплина и за уронване на авторитета на гражданин на Република 

България и уведомява писмено ръководствата на клубовете, които са 

ги изпратили. 

Документи: 

- Лична карта и задграничен паспорт   – валидност  3 месеца; 

- Медицинска бележка (може да бъде издадена от личния лекар); 



- Декларация за участие на собствена отговорност (подписва се на 

място); 

- Членска карта на БТС (коло-клуб) с марка за 2019 г; 

- Лична застраховка – злополука за минимум 1000 лв. За дните на 

проявата (важи за Република България) и Застраховка за чужбина 

Правилата за безопастност при колоездене и спазване на законите на 

Република България и Република Турция са абсолютно задължителни за всички 

участници. 

Общ брой участници – до 15 души (включващи ръководител, шофьор, 

медицинско лице, велосипедисти). При повече участници багажът им ще се вози с 

общия транспорт. 

IV. Екипировка и съоръжение: 

Всеки участник в колопохода задължително трябва да разполага със 

следната собствена материална база: 

- Изправен велосипед със скорости; 

- Резервни части (помпа, лепило, лепенки, спици, резервна гума и други); 

- Бивачни съоръжения (спален чувал, шалте, фенерче); 

- Лична екипировка – каска, шише за вода, дъждобран; 

Палатки и друг бивачен инвентар за общо ползване, сигнални фланелки за 

първи и последен в колоната, се осигуряват от ТД „Черноморски простори“ 

V. Материални условия: 

Такса за участие – 50,00 (петдесет) лв.  на участник. За 

нечленове на БТС или БФТ  се заплаща допълнително  10 (десет) лева. 

Разходите за пътни (от пристигане до Варна и отпътуване), 

храна, вода, биваци, нощувки в къмпинги, хотел /хостел/ и други са за 

сметка на участниците или клубовете, които ги изпращат. 

Бивачното оборудване и личният багаж се извозват с общ 

транспорт. Всеки участник получава специална тениска за похода. 

Всеки трябва да носи за лични нужди /препоръчително/ около 

150 лева (75 € или в турски лири) и лична аптечка със специфични 

лекарства. Дружеството осигурява лекарствата за оказване на първа 

медицинска помощ. 

 

     Срок за заявки – 20 август 2019 г.             Заявки за участие на: 

 

           Димитър Станев: 0882 995 036;         Атанас Сивков: 0882 995 030. 

                                                   ТД „Черноморски простори“ 


