
 

Наредба 

 

За състезанието по планинско бягане „Алеко-Черни връх” и масовото бягане в 

подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на спорта през 2017 г. 

 

1. Дата и място:  11.10.2014 г. Витоша, хижа Алеко – Черни връх 

2. Дисциплини:  

- Планинско бягане в изкачване – 4 км с денивелация 480 м. Алеко -Ч. връх; 

- Масово планинско бягане – 3 км с денивелация 80 м. Алеко-Алеко. 

 

Схема на трасетата 

 

–Алеко – Ч. връх (4км)  –Алеко – Алеко( 3км) 

 

3. Право на участие: Неограничено. 

4. Възрастови групи: за изкачването 4км - Мъже, М20, М40, М50, Жени, Ж20, Ж40 

           за масовото бягане 3км – общо класиране 



5. Програма: 11.10.2014   

8:20 ч. Тръгване на автобусите от ст.В.Левски за кабинковия лифт. 

8:50 – 9:00 ч. получаване на хранителен пакет, талон за лифта и дъждобран.    

9:30-10.30 регистрация на х.Алеко. 

10:50 ч.  масов старт за всички участници на плаца на х.Алеко 

12:40 ч. награждаване на победителите на сцената. 

13:20 ч. отворен е лифта за връщане в София. 

6. Класиране и награди: Индивидуално по реда на пристигане.  

4км: Призьорите от различните възрастови групи ще бъдат наградени с медали и материални 

награди. Победителите при мъжете и жените с купи. Всеки успешно завършил ще получи 

сувенир. 

3км: Призьорите от общото класиране ще бъдат наградени с медали и материални награди. 

Всеки успешно завършил ще получи сувенир. 

7. Разходите за транспорт до х.Алеко и обратно, са за сметка на Столична Община за подалите 

заявки в определения срок. Изходен пункт за извозване е кабинковият лифт Симеоново. 

Организиран е транспорт до лифтовата станция от паркинга на стадион В.Левски в 8:20 часа.  

8. Заявки: до 9.10.2014 г. на  office@marathon.bg . Моля, вписвайте: Име, Фамилия, Година на 

раждане, Телефон за връзка, Дистанция (4км; 3км); Къде да Ви очакваме (1.Стадион Васил 

Левски; 2.Лифта Симеоново; 3.Алеко). 

9. Допълнителна информация: За всеки участник са осигурени безплатно хрнителен пакет и 

дъждобран. 

 

Ръководител на състезанието Петър Панков, тел. за връзка 0882 111 703   

mailto:office@marathon.bg

