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1. Програма на състезанието

29.07 //ЧЕТВЪРТЪК
20:00 - Техническа кон�еренция live facebook event
о�ициа�ната страница на ба�каниа�а / balkaniada

30.07 //петък
17:00 - 22:00 - регистрация и по�учаване на стартови пакети 
gps коор�инати - 42.649439, 24.809981

31.07 //събота 
6:00 - 6:58 - късна Регистрация и по�учаване на стартови пакети
7:00 - старт 44к
6:00 - 7:58 - късна регистрация и по�учаване на стартови пакети
8:00 - старт 25к 
19:00 - награж�аване 25 и 44к
19:30 - старт бирена ми�я в района на старт/�ина�а
20:00 - награж�аване на бирена ми�я
20:15 - парти 



2. ин�ормация трасета и по�крепите�ни пунктове

трасе 25к
Мо�я, обърнете внимание, че трасето е променено в частта си към по�хо�а за хижа васи� �евски. 
актуа�ен gps трак moже �а откриете в сайта на състезанието www.balkaniada.bg

пО�КРЕПИТЕ�НИ ПУНКТОВЕ
- ХИЖА РАВНЕЦ /ОСВЕЖАВАЩИ НАПИТКИ/ 
- ХИЖА ВАСИ� �ЕВСКИ /ХРАНА И ОСВЕЖАВАЩИ НАПИТКИ/

трасе 44к 
по�крепите�ни пунктове
- хижа �обри�а /храна и освежаващи напитки/
- зас�он ботев /храна и освежаващи напитки/
- хижа васи� �евски /храна и освежаващи напитки/ 

http://www.balkaniada.bg


2.1 ин�ормация трасета и по�крепите�ни пунктове

по�крепите�ни пунктове съ�ържание
ПО�КРЕПИТЕ�НИТЕ ПУНКТОВЕ ЩЕ БЪ�АТ ЗАРЕ�ЕНИ ОТ НАШИТЕ �ЮБЕЗНИ СПОНСОРИ ОТ harmonica organic foods и 
gold nutrition 

- во�а
- изотонична напитка 
- сок
- х�яб
- краставици
- �ютеница
- кашкава�
- сирене
- ва��и
- ко�бас
- бисквити
- банани



3. cut off точки 

трасе 44к
ще бъ�ат обособени �ве точки с максима�но време за преминаването им. При превишаването на
пре�ви�еното от организатора максима�но време, участието на състезате�ите се прекратява.
Ако съ�ията на пункта/точката, която е опре�е�ена за cut off time, прецени, че състезате�ят не е в 
кон�иция �а про�ъ�жи, без �а застрашава з�равето и живота си по трасето, ще бъ�е спрян на
съответното място.     

 - хижа �обри�а 11:00 ч и�и 4 часа с�е� старта
- се��ото меж�у връх го�ям кръстец и връх костенурката - 13:00 ч и�и 6 часа с�е� старта
- времевия �имит за преминаване на трасето е 13 часа 



4. за�ъ�жите�на екипировка 

трасе 25к
ПРЕПОРЪЧИТЕ�НА ЕКИПИРОВКА
- СЪ� ЗА ВО�А
- с�ънцезащитна шапка
- защитно яке
- �о�ио
- заре�ено моби�но устройство

трасе 44к
за�ъ�жите�на екипировка
- съ� за во�а с общ обем 1 �итър
- защитно яке
- заре�ено моби�но устройство

*в зависимост от метеоро�огичните ус�овия, организаторите си запазват правото �а �обавят 
�опъ�ните�на за�ъ�жите�на екипировка и за �вете трасета. организаторите и �оброво�ците по 
трасето ще проверяват за на�ичието на за�ъ�жите�на екипировка. състезате�ите с �ипсваща 
такава ще бъ�ат наказвани с �обавено �опъ�ните�но време към резу�тата си. 



5. необхо�ими �окументи 

всеки състезате� при регистрация и по�учаване на стартовия си пакет е необхо�имо �а пре�стави
попъ�нени �ек�арации за �ична отговорност и �ични �анни. при �ипса на такава, ще може �а си
закупите на цена 1�в. мо�я, разпечатайте си пре�варите�но необхо�имите �окументи! 
освен нужните �ек�арации за �ична отговорност и �ични �анни е необхо�имо �а ни пре�ставите
актуа�на п�анинска застраховка. 

*�ек�арациите може �а си ги изтег�ите от о�ициа�ния сайт на състезанието www.balkaniada.bg
в раз�е� „ин�ормация“, по� заг�авието „необхо�ими �окументи“.

http://www.balkaniada.bg


за контакти

+359 899 68 33 43
info@balkaniada.bg
www.balkaniada.bg

mailto:info@balkaniada.bg
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