
Уважаеми участници,  
публикуваме пълния текст на нашата НАРЕДБА. 
С част от нея вече сте запознати! 
Моля, прочетете пълната информация! 
НАРЕДБА на състезание по планинско бягане и планинско колоездене "Асеновградски 
баири" 
„АСЕНОВГРАДСКИ БАИРИ” е състезание и фестивал – две събития в едно. Вече няколко 
години поред, ние от "Тритон Екстрийм" и Център МИРА – Асеновград, организираме 
състезание за бегачи, колоездачи, приятели, за малки и големи.  
И тази година дисциплините БЯГАНЕ и КОЛОЕЗДЕНЕ са в два отделни дни, така заедно 
ще имаме възможност да прекараме повече време сред природата, гостите на града да 
посетят забележителности, както и да прибавим вечерно забавление между двата дни за 
всички. 
РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ: 
УЧАСТИЕТО в това събитие е предизвикателство, за което е необходима правилната 
екипировка, добра физическа форма и воля. Участниците трябва да могат да се справят 
сами, без външна намеса, с всички рискове, които крие планинското състезание – умора, 
физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия, диви животни. 
Предвид физическото натоварване, препоръчително е консултация с личен лекар преди 
състезанието.  
ДАТИ: 
7.05.2022 г – планинско бягане 
8.05.2022 г – планинско колоездене 
ДИСЦИПЛИНИ/ДИСТАНЦИИ: 
Колоездене – 0,5 км-6,5 км; 16 км, 45 км 
Бягане – 0,2 км-2,4 км; 13 км, 20 км, 40 км (за 40 км - контролно време 10 часа. Спиране на 
15-ти км в 14 ч и на 31-ви км в 17 ч) 
УЧАСТНИЦИ: 
*Бягане: 13 км, 20 км, 40 км  
Мъже и жени 18-44г, ветерани 45г+  
*Колоездене: 16 км, 45 км 
Мъже и жени 18-44г, ветерани 45г+  
Право на безплатно участие в различните дисциплини и категории имат както следва: 
Бягане - Деца и юноши – възрастова граница 4-17 г – дистанции от 0,2 км до 2,4 км 
Колоездене - Деца и юноши – възрастова граница 6-17 г – дистанции от 0,5 км до 6,5 км  
ТРАСЕТА: 
Бягане 13 км , Бягане 20 км , Бягане 40 км  
Колоездене 16 км , Колоездене 45 км , E-bike – 45 км 
ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 
Всички участници над 18г трябва да се регистрират предварително в желаната дисциплина 
и дистанция. Участници от 16 до 18 години могат участват с попълнена декларация от 
родител/настойник. Всички регистрирани трябва да заплатят съответната такса, както 
следва: 
Вид регистрация: 
*Ранна Бягане (до 10.03.22 вкл.) 
- 13 км - 15 лв;  
- 20 км - 25 лв; 
- 40 км - 40 лв 
*Стандартна Бягане (11.03-20.04.2022 вкл.) 
-13 км - 25 лв; 
-20 км - 35 лв; 
-40 км - 50 лв 



*Късна Бягане (21.04-5.05.2022 вкл.) 
- 13 км - 40 лв; 
- 20 км - 50 лв; 
- 40 км - 60 лв 
*Ранна Колоездене и e-bike (до 10.3.2022 вкл) 
- 16 км - 15 лв 
- 45 км - 30 лв 
*Стандартна Колоездене и e-bike (от 11.03 до 20.04.2022 вкл) 
-16 км - 25 лв 
- 45 км - 40 лв 
*Късна Колоездене и e-bike (от 21.04 до 5.05.2022 вкл) 
- 16 км - 40 лв 
- 45 км - 50 лв 
Регистрацията се извършва в следната платформа: www.asenovgradskibairi.eu 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Участниците са длъжни да се движат само по обозначеното с трасе, без да се отклоняват. 
Забранено е изхвърлянето на отпадъци по трасето. Всеки ще може да остави отпадъците си 
на обозначените места на контролните пунктове, както и на старт-финала.  
Забранено е късането на маркировката. След приключване на мероприятието тя ще бъде 
събрана от организаторите. Участник, изхвърлил отпадък или част от екипировка на 
нерегламентирани за целта места, ще бъде дисквалифициран и няма да има право да 
участва повече на наши събития. 
ПУНКТОВЕ И ДОБРОВОЛЦИ 
На предварително регламентираните пунктове ще има вода и храна, както и аптечки. На 
някои от пунктовете (допълнително упоменати места) ще има извозване на отказали 
се/спрени от участие/пострадали участници. При преценка доброволците ще могат да спрат 
участник, ако здравословното му състояние не позволява продължаване на състезанието. 
Ако желаете да станете част от нашия екип, пишете ни на info@asenovgradskibairi.eu 
НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ И ЕКИПИРОВКА 
БЯГАНЕ: 
Задължителна - 20 км, 40 км – съд за вода с вместимост минимум 1000 мл; яке –
ветровка/дъждобран ; мобилен телефон със заредена батерия 
Препоръчителна – 20 км, 40 км – туристически щеки, храна с енергийна равностойност 
поне 500 ккал, свирка (в случай на произшествие), звънче (за диви животни), челник (за 40 
км) 
КОЛОЕЗДЕНЕ: 
Задължителна – каска 
Препоръчителна - протектори 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ НА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ И ДИСТАНЦИИ: 
До участие се допускат само лица, навършили 18 годишна възраст към деня на старта. 
Всеки участник попълва декларация за съгласие с условията на провеждането на събитието 
и освобождаване от отговорност на организаторите. За всички непълнолетни участници 
декларация се подписва от техен родител/настойник.  
ВАЖНО! Върху стартовите номера са изписани телефони за спешно повикване. Ако 
изгубите маркировката и се движите повече от 500 м по немаркиран участък, задължително 
се върнете назад до последната маркировка, която сте видели и потърсете следваща.  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
Основен Организатор на събитието е клуб „Тритон Екстрийм” – Сдружение с нестопанска 
цел. 
Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия при непредвидени 
обстоятелства, без предупреждение. 
Всеки участник декларира при записване, че се съгласява с настоящите Общи условия. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asenovgradskibairi.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cEcVBKstmcNJDQG-1_l5YpJi9fxGSydou1CIk-vd5CAy_awtEmOZSlV8&h=AT2clvkwIXBybQGLxlFsNwBoLaxU2SEUzJmayOc6fu3Ln-1E1xKJf0KEUFNg2XIaWsR8hKjm3W82JtYsm4CF4FF1p2LTIFetZrT-ADmrRjKj28H6wOFBCBaFKDRFzvSg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1I6Ph50Mbi-KjnSo9iJcsX0Noc6NuY3YuoIiNyHzNfZN_9nubCCv9fiUweT1dOY_AzGd0MannJ3YlV_UgCo39qtzkQ1W4j-CIykPNMJQTFk49DIdNzN_i_FEWtWfhtC53-JpNtOooOn52MxZ1uE0eQ1yow5taZ-MQvagHbGnXcnMlD


Участниците се съгласяват да участват при така предоставените им условия и трасета за 
колоездене и бягане на свой собствен риск, като приема възможността от всякакви травми, 
контузии, наранявания. 
Таксата за платено участие не се възстановява при невъзможност на участник да присъства. 
Таксата подлежи на връщане само ако събитието не се състои по вина на организатора или 
друга, независеща от участниците причина. 
 
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО 
6.05.2022 г – петък  
18:00 – 22:00 – получаване на стартови пакети 
 
7.05.2022г – събота - БЯГАНЕ 
06:00 – 8:00 - Получаване на стартови пакети БЯГАНЕ 
08:30 - Техническа конференция БЯГАНЕ (и онлайн) и откриване на събитието 
09:00 - Старт БЯГАНЕ участници трасета 13 км, 20 км и 40 км 
10:00 – 15:00 – Регистрация деца – колоездене и бягане 
11:00 -18:00 – Получаване стартови пакети КОЛОЕЗДЕНЕ 
16:00 – Официално награждаване на участниците БЯГАНЕ дистанции 13 км, 20 км и 40 км 
17:00 – Стартове деца – колоездене, бягане 
18:30 – Награждаване - деца 
19:00 - Състезание БИРЕНА МИЛЯ 
 
8.05.2022г – неделя - КОЛОЕЗДЕНЕ 
6:00 - 08:00 Получаване стартови пакети за 16 км и 45 км КОЛОЕЗДЕНЕ 
08:30 Техническа конференция КОЛОЕЗДЕНЕ 
09:00 Старт КОЛОЕЗДЕНЕ 16 км и 45 км 
14:00 Официално награждаване на дистанциите 16 км и 45 км КОЛОЕЗДЕНЕ И E-BIKE 
14:30 Официално награждаване на участниците в дисциплина ДУАТЛОН 
15:00 Закриване на фестивала – благодарствени думи към участници, спонсори, партньори, 
доброволци 
КАКВО Е НЕОБХОДИМО за получаване на стартовия пакет: 
• Лично присъствие 
• Документ за самоличност  
• Задължителна екипировка за проверка 
• Надлежно попълнена и подписана Декларация за освобождаване от отговорност на 
организаторите на „Асеновградски баири” 
• Надлежно попълнена и подписана Декларация за предоставяне на лични данни на 
организаторите на „Асеновградски баири” 
• Валидна планинска застраховка за дните на събитието 
Ще има възможност за лагер с палатки, кемпери и каравани. Ще има осигурен ток и вода. 
Очакваме ви!  
КОНТАКТИ: 
www.asenovgradskibairi.eu 
info@asenovgradskibairi.eu 
Координатор на събитието – Петър Кръстев, тел.: 0878125332 
Координатор бягане – Мая Танева, тел.: 0886604310 
Координатор колоездене – Веселин Муташов, тел.: 0887866927 
Координатор доброволци – Радостина Кръстева, тел.: 0878125338 
Дизайн – IDEABOX Младен Петров  
Реклама и PR – Гергана Толева – тел.: 0878324131 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asenovgradskibairi.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KP6gx7v5e3bSk0GV6zaHytPdXBC418bBiuOHenDGcWwdk86tyX0gf9vw&h=AT2clvkwIXBybQGLxlFsNwBoLaxU2SEUzJmayOc6fu3Ln-1E1xKJf0KEUFNg2XIaWsR8hKjm3W82JtYsm4CF4FF1p2LTIFetZrT-ADmrRjKj28H6wOFBCBaFKDRFzvSg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1I6Ph50Mbi-KjnSo9iJcsX0Noc6NuY3YuoIiNyHzNfZN_9nubCCv9fiUweT1dOY_AzGd0MannJ3YlV_UgCo39qtzkQ1W4j-CIykPNMJQTFk49DIdNzN_i_FEWtWfhtC53-JpNtOooOn52MxZ1uE0eQ1yow5taZ-MQvagHbGnXcnMlD

