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БЪЛГАРСКА   ФЕДЕРАЦИЯ    ПО    ТУРИЗЪМ 
1000 София, бул."В. Левски"№75, Тел: 02/ 9300 531 ;      

Е – mail: bftourism@abv.bg ; www.bftourism.net 

 

ПРАВИЛНИК НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОЛОМАРАТОНИ 

/БРЕВЕТИ/ 

 
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият Правилник урежда условията и реда, при които всички организатори на 

Бревети Световни Рандоньори (за краткост BRM) осъществяват своята дейност на 

територията на Р.България.  

2. BRM организаторите в България осъществяват своята дейност съгласно регламентите и 

правилниците на световната организация Audax Club Parisien и Българска федерация по 

туризъм (наричана по-долу Федерацията или БФТ).  

3. Правилникът се приема от Управителния съвет в съответствие с приложимите нормативи 

актове – ЗЮЛНС, ЗФВС, Устава и Вътрешните правила за организацията и дейността на 

Българска федерация по туризъм. 

4. Цел на Правилника е да осигури: 

а/. Изпълнението на изискванията на всички приложими регламенти и правилници при 

организирането на бревети в България; 

б/. Съставянето на изпълним и оптимизиран календарен план на бревети в България; 

в/. Подбор и контрол на дейността на организаторите  

5. Правилата за организация на бревети към Audax Club Parisien са описани в Анекс №3 към 

Споразумение за партньорство, предмет на Раздел II по-долу. 

 
II. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БРЕВЕТИ 

Въведение 

Клубовете и/или организаторите на Бревети Световни Рандоньори (BRM) се задължават 

чрез техния представител, отговорен за организацията, стриктно да съблюдават прилагането 

на правилата на BRM от страна на участниците, както и да се придържат към правилата за 

организация, описани по-долу. 

BRM организаторите трябва с цялата си значимост и респект към правилата, да поддържат 

доброто име на тези бревети и да осигуряват за участниците колкото е възможно по-голяма 

удовлетвореност. За да се гарантира значимостта и справедливостта на тези бревети и всеки 

завършил участник да се гордее със своя резултат, организаторите не трябва да се колебаят 

да санкционират нарушителите на Правилника за BRM. 

Audax Club Parisien благодари на всички доброволци, които допринасят за организирането 

на тези прояви, и следователно за развитието на колоезденето на дълги разстояния във 

Франция и в чужбина. 

Условия за организиране на Бревети Световни Рандоньори  

Клубове или физически лица, които желаят да организират BRM, трябва да представят в 

края на предходната година своите бреветни календари на Audax Club Parisien (за Франция) 

или на техен местен ACP представител до 01 октомври. Местният ACP представител на 

свой ред ще ги изпрати на отговорника за BRM към АСР преди 31 октомври. За да се считат 

за официален Бревет Световни Рандоньори, проявите трябва да са в календара на АСР, 

публикуван всяка година през януари. Поради това, абсолютно е наложително календарите 
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да се изпращат навреме. Местният ACP представител уведомява закъснелите за проявите, 
невключени в календара на АСР и за които участниците няма да получат заверки. 

Организаторите също така трябва да информират местния АСР представител за всяко 

анулиране или промяна на дата на проява. 

Представители 

Всеки клуб организатор посочва един представител, който ще служи за връзка с Audax Club 

Parisien (за клубове от Франция) и с местния ACP представител - за останалия свят. 

Застраховка 

Audax Club Parisien изисква всеки организатор и всеки участник да бъде застрахован. 

Маршрути 

Маршрутите трябва да се изпращат в два екземпляра на Audax Club Parisien или на местния 

АСР представител за одобрение и разрешение за организиране на BRM. Маршрутите трябва 

да бъдат точно описани. Организаторите с вече одобрени маршрути (т.е. с официален печат 

и регистрационен номер) предоставят само този номер, когато планират календара. 

Организаторът има право да определи маршрут по свой избор. Въпреки това, не е позволено 

да се правят няколко обиколки на едно и също трасе (напр. два пъти по 100 километра на 

BRM от 200 км). В идеалния случай, маршрутите трябва да използват малко натоварени, но 

лесни за ориентиране и в добро състояние пътища. Особено внимание трябва да се отделя 

на участъци, които могат да се паднат през нощта (обозначителни знаци, добро покритие, 

...). Избягвайте да правите междинно преминаване в близост до точката на тръгване / 

пристигане, за да се запази духът на дългата дистанция и да се избегне отпадането на 

участници. Трудните участъци трябва да се съобщават не по-късно от момента на 

тръгването. Датата и мястото на BRM трябва да бъдат така избрани, че да се избегнат, 

доколкото е възможно, екстремните климатични условия (буря, сняг, голяма жега или студ 

...). 

Маршрутите трябва да са разбираеми, ясно изразени и следва да съдържат най-важните 

детайли. Дистанциите се измерват по референтните карти или от велосипедния компютър. 

Цялото разстояние трябва да е най-малко официалното разстояние, като може да го 

надхвърли с няколко километра. Маршрутите трябва също да съдържат разположението на 

контролните точки (с изключение на секретните контроли) и времето на отваряне и 

затваряне. 

Бреветът не може да има повече от един старт. При все това може да бъде разрешено на 

няколко клуба да организират в един ден по един старт за всеки клуб, като използват един и 

същ маршрут, в случай, че те искат да имат едни и същи контролни пунктове. В този случай 

началната точка за някои участници ще бъде междинна контролна точка за другите 

участници. 

 Контроли 

Контролите трябва да са разпределени равномерно. В зависимост от дистанцията, имаме: От 

2 до 4 за 200 km 

От 3 до 5 за 300 km 

От 4 до 6 за 400 km 

От 5 до 7 за 600 km 

От 6 до 10 за 1000 km 

Една или две тайни контроли могат да се добавят към маршрута (посочват се на отделен 

документ), особено при наличие на важни преки пътища; някои тайни проверки могат да се 

осъществят инцидентно от членовете на АCP, изпратени от Отговорника на АСР. 

Поне един човек трябва да се намира на старта и на финала за времето, през което тези 

контроли са отворени. Доколкото е възможно, на междинните контроли също би трябвало 

да се намират контрольори. Местата за контроли е най-добре да бъдат в търговски обекти, 



 3 

където участниците могат лесно да заверят своите карти. В този случай, в бреветната карта 

трябва да бъде посочен точният адрес на тези контроли. 

Изчисляване на времената на отваряне и затваряне: 

A - Старт: 

Отваряне: Часът на тръгване се определя от организатора. 

Затваряне: Стартът затваря един час след отварянето му. 

B – Междинни контроли: 

Отваряне и затваряне: часовете на отваряне и затваряне се изчисляват, като към времената 

на старта се добавят минималното и максимално време на преминаване на участъка. 

Времената на маршрута се изчисляват, като общата дължина на трасето след старта се 

разделя на минималната и максимална скорост. Минималната и максимална скорост се 

променят в зависимост от дължината на бревета. 

C - Финал: 

Отваряне: Часът на отваряне на контролата на финала се изчислява както междинните 

контроли, но като се използва теоретическата дължина на бревета (200, 300, 400, 600 KM). 

Затваряне: Часът на отваряне на контролата на финала се изчислява, като се добавя 

максималното разрешено време към времената на стартиране на бревета. Максимално 

разрешените времена са (в часове и минути, HH:MM) 13:30 за 200 KM, 20:00 за 300 KM, 

27:00 за 400 KM, 40:00 за 600 KM и 75:00 за 1000 KM. 

Бреветни карти: 

Организаторите осигуряват по една бреветна карта на всеки от участниците. В тези 

бреветни карти се отбелязват местата на контролите и техният адрес, дистанциите, както и 

времената на отваряне и затваряне (старт, междинни контроли и финал). 

Календар на организатора: 

Предходната година: 

 Записвате вашите прояви в календара на вашата национална федерация 

Поне месец предварително: 

 популяризирайте вашия бревет (разпространение на печатни материали, статии в 

специализирани списания, интернет ...)  

 сключване застраховка гражданска отговорност  

 деклариране на одобрените маршрути в префектурите на окръзите, които ще бъдат 

прекосени (за Франция)  

Няколко седмици предварително: 

 поръчване на бреветните карти (3 седмици предварително) и евентуално един медал за 

мостра; картите и медалите се променят в годината след P.B.P. и са валидни 4 години  

Няколко дни предварително: 

 подготвяне на бреветните карти (информация за бревета и контролите)  

 попълване на бреветните карти на предварително записаните за участие (информация за 

участника и неговия клуб)  
На старта: 

 Регламентът за участие трябва да бъде показан и/или раздаден на участниците, които 

желаят това  

 В случай на записване на място, да се попълва формуляр за записване  

 С помощта на този формуляр за записване да се попълнят бреветните карти  

 Заедно с бреветната карта да се предостави и описание на маршрута   

 Да се направи заверка на старт (печат/подпис + час на стартиране)  

По маршрута: 

 Междинните контроли могат да бъдат осигурени по 4 различни начина:  

- от хора, изпратени от организатора (печат/подпис + час на стартиране) 

- при търговски обекти или обществени организации (печат, посочващ мястото + час на 

преминаване) 
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- ако горното е невъзможно, 1) изпращане от мястото на пощенска картичка на 

организатора на бревета, като картичката трябва да съдържа местата, часовете на 

преминаване, фамилните и собствени имена и подпис; на бреветната карта трябва да 

бъде отбелязано "с пощенска картичка" и времето на преминаване или 2) отговор на 

въпрос в бреветната карта относно характерна точка от мястото на контролата. 
На финала: 

 Заверка на финала (печат/подпис + час на стартиране)   

 Да се отбележи времето на завършване (с точност от 1 до 5 минути), да се изчисли 

общото време на завършване и да се отбележи в бреветната карта 

 Да се провери валидността на всички контроли (час на пристигане + печат от контролата 

или пощенска картичка или отговор на предварително зададен въпрос)  

 Попълване на картата от участника (дали желае медал, подпис)  

 Съхраняване на бреветните карти до получаването на номерата на заверките  

След бревета: 

 Да се изпрати на ACP отговорника (за Франция) или на местния представител на ACP, в 

рамките на 10 дни формулярът на заверките (задължително да се посочи ФАМИЛИЯ, 

име, име и код на клуба, времето на завършване, X ако е поръчан за медал и F жените). 

Местният представител на ACP трябва да предостави в рамките на 30 дни на ACP 

отговорника за Бревети Световни Рандоньори списъците на BRM, реализирани на 

неговата територия. 

 Публикуването на резултатите се прави в произволен ред или в азбучен ред, а не по реда 

на пристигане или на постигнатото време. Важно е да се отбележи 6-цифрения АCP код 

за всеки участник, включително и за участниците, които не принадлежат към нито един 

клуб. Списъкът на АСР кодовете е на разположение при АСР отговорника за BRM, или 

при местния представител на АСР. 

 Заплащането на поръчаните медали трябва бъде удостоверено заедно с резултатите от 

бревета или в отделно писмо, ако резултатите се подават по електронен път. В случай на 

нова организация, новите организатори трябва също да изпратят маршрутните карти на 

всички рандоньори, за да се провери доброто разбиране на BRM правилата и на тяхното 

правилно изпълнение. От който и да е организатор на който и да е бревет може да бъде 

поискано да изпрати бреветните карти за утвърждаване от АСР. 

 Audax Club Parisien проверява дали бреветите са извършени в съответствие с регламента 

и присвоява регистрационен номер за всеки заверен бревет. Ще бъде изпратен съответен 
стикер. Той трябва да се залепи на посочено място в бреветната карта. Бреветните карти 

и закупените медали ще бъдат върнати на рандоньорите от организатора. 

 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ  

С НОРМАТИВНАТА БАЗА В БЪЛГАРИЯ 

1. Въведение 

Всички Бревети Световни Рандоньори (BRM), организирани на територията на Р. България 

от български организатор, се подчиняват на общите правила за организирането на спортни 

прояви, фиксирани в българските закони, изискванията на Министерството на младежта и 

спорта и на Устава и правилниците на БФТ. 

Представител на АСР за България е Димитър Иванов Балански. Той е отговорен за 

съблюдаването на правилата на АСР и краен арбитър при спорни въпроси. 

Отговорник за бреветите в България е Лазар Пантелеев Владиславов. Той отговаря за 

кореспонденцията с АСР и съставянето и съгласуването на календара.  

Организацията, отговорна за провеждането на бревети в България е Българска федерация по 

туризъм /БФТ/, чрез своя помощен орган – Комисията по колотуризъм. 
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Горните положения представляват извадка от Споразумение за партньорство, сключено 

между Audax Club Parisien и българската страна през 1999 г., последно актуализирано през 

2005 г.  

2. Календар на бреветите: 

1. Общи принципи на съставянето:  

 да няма повече от 1 нов маршрут в даден регион; 

 най-дългата дистанция от 1000 км е 1 път в годината – по време на бреветната седмица 

в Слънчев бряг.  

 най-дългата квалификационна дистанция от 600 км е 2 пъти в годината, по един старт 

в Северна и Южна България; 

 бревет на 400 км има 3 пъти в годината, по един старт в Северна и Южна България и 

по време на бреветната седмица в Слънчев бряг; 

 дистанции от 300 и 200 км се организират извън Сливен и Исперих под наблюдението 

на представители на УС на БФТ; 

 Съвпадение на дати от календара се допуска в много редки случаи, които трябва да са 

добре обосновани;  

 В близост до 1 седмица преди и след важни външни международни прояви, включени 

в Календара на БФТ, не може да има други стартове от календара. 

2. Резервна дата. За зимните стартове е предвидена резервна дата, в случай на 

неблагоприятни климатични условия 

3. Отборен– Флеш 360 км за 24 часа се провежда веднъж годишно, когато има интерес 

към него заради отличията „Рандоньор 5000” и „Рандоньор 10000”, и задължително в 

годините на ПБП.  

4. Планински коломаратон – „Супер Рандоне” – 600 км с над 10000 м. сумарно изкачване. 

Съгласно календара на БФТ, за всеки маршрут има по една фиксирана дата на 

провеждане. Съгласно международния регламент, всеки кандидат може да трябва 

задължително да се вижда велосипеда /с или без ездач/, заедно договори с организатора 

преминаване по съответния маршрут извън фиксираната в календара дата. Това 

договаряне трябва да стане поне 1 /един/ месец предварително. Заверката на бревета става 

с представяне на снимки и вписване на мястото на контролата с дата и час в специална 

бреветна карта. На представените снимки. Този бревет важи за отличието „Рандоньор 

10000”. със закрепена на неговата рамка специална табелка – точно на описаното в 

маршрута място 

5. Бреветната седмица „Нобел” се провежда под формата на лагер-сбор. Заедно със 

стартовата такса се заплаща и цената на 1 нощувка в хотелска стая, като изключение се 

прави само за притежателите на апартаменти в комплекса. Всеки ден каране започва и 

завършва в хотела; тук се намират всички „спящи” контроли; За четвърти пробег може да 

се избира: 600 или 1000 км. Избралите да изминат 1000 км почиват 1 ден, в сряда. 

Избралите да изминат 600 км почиват 2 дни – сряда и четвъртък. Вторият ден на 

стартиралите на 1000 км е първи ден за стартиращите на 600 км, като те се движат по едно 

и също трасе. Третият – заключителен ден на стартиралите на 1000 км е втори - 

заключителен ден за стартиращите на 600 км, като те отново се движат по едно и също 

трасе. 

6. SVS – 1200 км. – провежда се най-малко 3 пъти на 4 години, като паузата се допуска да 

бъде в годината на Париж-Брест-Париж. Ако в годината на Париж-Брест-Париж не се 

провежда SVS – 1200 км, на негово място може да се проведе втори бревет на 1000 км 

като подготовка за РВР. 

3. Изисквания към организаторите на бревети в България: 

1. Да членуват или представляват клуб – редовен член на БФТ; 
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2. Клубът-организатор да е участвал с поне 5 /пет/ свои представители от същото 

населено място поне в един старт от календара на БФТ през текущата година, както и с 

поне 3 /три/ свои представители 2 /две/ години назад; 

3. При кандидатстване за близки дати - до 2 седмици, и сходни маршрути, от клубове от 

съседни градове - до 70 км, предимство има клубът, участвал с повече представители в 

бревети през последните 12 месеца; 

4. Кандидат-организаторът попълва и изпраща формуляр по образец до Да разполагат с 

достатъчен теоретичен и практически опит от участие в бревети. Критерий за 

наличието на такъв опит е супер-рандоньорско звание (изминаване на всички 

квалификационни дистанции 200-600 км в един сезон) - за организиране на дистанции 

от 200 и 300 км, а за организиране на  прояви от 400+ км – да имат освен това и поне 

един завършен супер-маратон от 1200+ км в България или чужбина; 

5. Отговорника за бреветите в България. Формулярът се прилага към настоящия 

Правилник. Прилагат се вероятните дати и маршрута на бъдещия бревет; 

6. Важно предимство при получаването на статут на Клуб-организатор, представлява 

участието на представител на съответния клуб в работата на Общите събрания на БФТ, 

които в обикновено се провеждат 1 път годишно; 

7. Клубовете-организатори получават правото да участват със свой представител в РКК 

/Републиканска комисия по колотуризъм/. Съставът на РКК се предлага за одобрение 

от УС на БФТ на последното заседание на РКК за годината. 

4. Ред за включване на проява в Календара на бревети в България: 

1. Кандидат-организаторът представя обоснована дата за проявата, както и подробно 

описан и обоснован маршрут, с изброяване на всички контроли – включително и 

старт-финал с подходящи условия за нощувка и храна.   

2. Отговорникът за бреветите обработва заявките на организаторите, като съгласува 

датите и дистанциите с останалите организатори, с представителя на АСР за България, 

както и с останалите прояви по направление „Колотуризъм”. 

3. Така формулираният и съгласуван календар се представя от името на Републиканската 

комисия пред УС на БФТ, който решава за включването на проявите в ДСКП и МСКП. 

4. С предимство се ползват маршрути, успешно изпробвани на клубно ниво. "Пробни" 

бревети се допускат при положение, че не сме сигурни за даден маршрут, или при нов 

организатор, или проявата е обявена със закъснение и не може да бъде включена в 

календара. Тези "пробни" бревети се провеждат също като календарните - с одобрени 

от Отговорника маршрут и наредба, напечатани бреветни карти и събрани такси, но не 

се отчитат международно. 

5. Клубовете-организатори на бревети, одобрени за включване в ДСКП и МСКП могат да 

кандидатстват за финансово подпомагане на своите прояви по реда на Правилника за 

финансиране на клубове към БФТ. 

6. Срокове. За да бъде включена дадена проява в Календара на бреветите АСР, 

Организаторът трябва да е подал информация за нея до 31 август, Отговорникът 

трябва да е съгласувал Календара с включените нови прояви до 15 септември. 

Обсъждането на проявите от РКК става по време на есенния Тракийски бревет и не по-

късно от 30 септември, когато Отговорникът трябва да е подготвил Календара за 

изпращане към централата на АСР във Франция.  

7. В резултат на обсъждането на проявите от РКК е нужно постигането на консенсус от 

всички членове на РКК, т.е. по отношение на календарните прояви, нито един от 

членове на РКК не може да бъде против. 

5. Ред за провеждане и отчитане на проява от Календара на БФТ: 
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1. Клубът-организатор на бревета представя пред Отговорника за бреветите подробна 

Наредба и Маршрутна таблица най-късно 45 дни преди датата на проявата. Описанието 

на контролните точки се придружава от информация по какъв начин е осигурено 

физическо присъствие на контрольори поне на всяка втора контрола, както и извозване 

на участници в случай на крайна нужда; 

2. Организаторът осигурява средства за провеждането на бревета чрез събиране на 

стартови такси, дарения и спонсорство. Размерът на стартовите такси не може да е 

необосновано висок и да съдържа печалба. Препоръчва се минимална дневна такса от 

12 лв. за индивидуален участник, 9 лв. за член на клуб от федерация, различна от БФТ - 

с картотека, 6 лв. за член на клуб с редовно членство в БФТ. Намаленията за клубове са 

допустими единствено при (1) представена редовна картотека /виж т.7./, и (2) 

направено групово записване за проявата от представител на клуба. Всеки организатор 

проверява, дали намалението е допустимо в списък, актуализиран от Отговорника за 

бреветите. Ако намалението е допустимо, организаторът го прави при положение, че 

стартовите такси на всички участници са платени групово от представител на дадения 

клуб. Членове на клуб, записани индивидуално се таксуват като индивидуални 

участници. Членове на клуб, който не членува в лицензирана спортна федерация, се 

таксуват като индивидуални участници. При късно записване, таксите могат да бъдат 

увеличавани до двоен размер; 

3. След съгласуване и одобрение, Наредбата и Маршрутната таблица, както и други 

подробности /като настаняване, паркинг, програма след финала и т.н./ се публикуват 

най-късно 30 дни преди датата на проявата. Публикуването става в съответния раздел 

на поне един от най-посещаваните в дадения момент форуми за бревети в Интернет, на 

страницата на българските рандоньори във Фейсбук, както и на официалната страница 

на БФТ;  

4. Неразделна част от всяка Наредба съставлява Регламентът за участие в бревети. Той 

може и да не се разпечатва за всеки един участник, но съгласно международните 

правила – екземпляр от този Регламент трябва да е наличен на старта и предоставян 

при поискване от участниците; 

5. В периода от 2 седмици до 3 дни преди официалната дата на бревета, организаторът 

може, по своя преценка, да премине по маршрута с бреветна карта, спазвайки 

стартовия час и всички контролни точки. В резултат на такова преминаване, следва да 

се публикува актуализирано подробно описание на маршрута, придружено от снимков 

материал, а бреветът се признава за завършен. Това позволява, от една страна, да се 

направи последна проверка на трасето и организацията на контролите, а от друга: 

организаторът да може да се включи пълноценно в организацията и/или съдийството, 

без да жертва собствената си заверка на дадения бревет.  

6. При настъпване на промени по трасето, които биха затруднили провеждането на 

проявата, маршрутът и условията на провеждане могат да бъдат променени със 

съгласието на Отговорника. Промените трябва да бъдат своевременно огласени на 

местата, изброени в т.2, както и сведени до знанието на всички вече регистрирали се 

участници; 

7. След края на проявата, в срок до 1 седмица Клубът-организатор изпраща на 

Отговорника за бреветите резултатите от бревета и кратък отчет за начина на 

протичане на проявата, за произшествия и срещнати трудности, както и предложения 

за подобряване на организацията за в бъдеще. Отговорникът за бреветите си запазва 

правото да изиска от организатора няколко или всички бреветни карти на участниците.  

8. Заедно с отчета и бреветните карти, Клубът-организатор изпраща на Отговорника 

списък и сумата за поръчаните от участниците медали.  

9. След края на проявата, в срок до 1 месец Клубът-организатор изпраща на Отговорника 

за бреветите или директно в Счетоводството на БФТ финансовия отчет на проявата с 
всички приходно-разходни документи. При положение, че проявата не се отчита с 
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документи на името на БФТ, Клубът-организатор заплаща по сметка на БФТ (ОББ 

клон Мария Луиза, БФТуризъм, BIC: UBBS BGSF, IBAN: BG76UBBS84231010745712) 

стойността на заверките към АСР – по 1 лв. за всеки успешно завършил участник, 

както и 1 лв. за организационни разходи. Сумата на заверките се отчита с годишната 

фактура към АСР. Организационните разходи се отчитат с годишния финансов отчет 

на БФТ. 

10. 5 седмици след края на проявата – ако това не е вече направено по-рано – Клубът-

организатор изисква от Отговорника за бреветите получаването на списък с номерата 

на заверките, стикери за бреветните карти и заявените медали. Стикерите се залепват в 

бреветните карти на определеното за това място. Така заверените бреветни карти и 

медали се раздават на участниците съгласно реда, определен в Наредбата на проявата.  

11. При неизпълнение на някое от изискванията на точки от 1. до 9., в зависимост от 

тежестта на пропуска, Клубът-организатор може да получи забележка или покана за 

изпълнение, а в краен случай да му бъде отнето домакинството – за предстоящ бревет, 

или да отпадне от календара за следващата година – ако неизпълнението е допуснато 

след провеждането на проявата. 

6. Ежегодни класации, точкова система и годишни награди 

1. Класации. Съгласно Чл.12 от Международния Регламент за участие в бревети, „тези 

бревети не са състезания и не се извършва класиране.” Класиране може да се извърши 

единствено според изминатите километри за определен период от време. В 

международен план, АСР извършва класиране на всички страни – членки, единствено 
според броя на изминатите километри по време на бревети, организирани във всяка от 

тях за един бреветен сезон.  

2. Точкова система. В България се извършва статистика за активността на участниците 

в бревети на база изминати километри и преодоляна денивелация.  

3. Годишни награди. Статистиката за активност може да послужи за определяне на 

носителите на различни годишни награди. В духа на принципите на бреветното 

движение, всички тези награди ще бъдат неофициални и това трябва да бъде изрично 

декларирано от техните учредители, както е прието и в международната практика. 

Отговорникът за бреветите в България има задължението и грижата да предоставя на 

учредителите на тези награди информация за активността на участниците в бревети 

през годината. 

7. Регламентиране на картотекирането и трансфера в друг клуб 

В рамките на месец декември, всички клубове ежегодно изпращат заверен списък на своите 

членове до Отговорника за бреветите в България с 3 имена, година на раждане и данни за 

застраховката - застраховател, номер и дата на валидност на полицата. През останалото 

време на годината в бревети се участва съгласно горе упоменатия списък, трансфери не се 

допускат. Допуска се допълване на списъците с нови членове с първа регистрация. Друго 

изключение се прави за членове на клуб с прекратено през годината членство в БФТ, които 

възнамеряват да участват на повечето бревети през годината, да завършат пълен 

квалификационен цикъл, и/или да участват в 1000 и 1200+ прояви. Вписването на 
първоначално обявените през декември списъци е безплатно. Заплаща се единствено 

номера за велосипеда – задължително при първа регистрация, или при промяна на ARB 

номера. Вписването в картотеката след 1 януари става на цена от 5 лв. за всяко вписване, 

плюс евентуално цената на велосипеден номер – ако е необходим такъв. 

8. Заключение 

Настоящият Правилник касае и е задължителен за организаторите на Бревети Световни 

Рандоньори (BRM) на територията на Р. България. Този Правилник трябва да се знае и 

спазва от всички организатори на бревети. Настоящият Правилник е различен и не трябва 
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да се бърка с Регламента за участие в бревети, който Регламент трябва да се знае и спазва 

от всички участници в тези прояви. 

Приложения:   1. Календар на организатора;  

2. Стъпки на развитие на коломаратонеца – рандоньор. 

 

 Правилника е приет и утвърден от УС на БФТуризъм   с протокол  № 08, реш.№ 

05 от 06.11.2019 г. 
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Календар на организатора 

31 август: Подаване на информация към Отговорника за бреветите относно 

проявите, които желае да бъдат включени в Календара на бреветите АСР,  

15 септември: Отговорникът съгласува Календара с всички организатори на 

бревети, с особено внимание на включените нови прояви.  

30 септември: Обсъждане на проявите от РКК, по традиция на Закриването в 

Сливен. Отговорникът подготвя и изпраща Календара на Отговорника от АСР, 

Франция, 

45 дни преди датата на проява: представяне пред Отговорника за бреветите 

подробна Наредба и Маршрутна таблица, 

30 дни преди датата на проява: публикуване на Наредбата и Маршрутната 

таблица, както и други подробности, след съгласуване и одобрение,  

Между 14 и 3 дни до датата на проява: (1) предварително преминаване по 

маршрута с бреветна карта (2) публикуване на евентуални промени в маршрута и 

условията на провеждане при извънредни ситуации, след обсъждане с Отговорника 

1 седмица до датата на проява: проверка на (1) списъка на редовните членове на 

БФТ (2) представените картотеки от клубове (3) груповото записване от клубове и 

групи от 10 и повече участника. На базата на тези проверки и ранното или късно 

плащане, се определя размерът на стартовата такса за всеки един участник. 

Вечерта преди проява: регистрация и инструктаж на участниците и 

контрольорите. Съдействие при настаняването.   

1 час преди проява: регистрация на закъснелите участниците и последни 

напътствия към участниците и контрольорите. 

След финала на проява: вписване на часа на завършване в бреветната карта, както 

и желанието за получаване на медал – със съответното заплащане.  

1 седмица след края на проява: изпращане към Отговорника на  

(1) Изчислените времена от бревета в табличен вид, с отбелязване на поръчаните 

медали. (2) Сумата на поръчаните медали и уточняване на начина на получаване на 

стикерите на заверките и на поръчаните медали. (3) Кратък отчет с впечатления, 

предложения и препоръки за промени. 

1 месец след края на проява: изпращане към Отговорника, или директно в 

Счетоводството на БФТ на финансов отчет с всички приходно-разходни 

документи. При положение, че проявата не се отчита с документи на името на 

БФТ, заплащане по сметка на БФТ на стойността на заверките към АСР – 1+1 лв. 

5 седмици след края на проява: ако това не е вече направено по-рано – изисква от 

Отговорника получаването на списък с номерата на заверките, стикери за 

бреветните карти и заявените медали.  

30 септември: Съгласуване с Отговорника на кандидатите за звание и безплатен 

медал „Супер рандоньор”, за звание и безплатен медал „Рандоньор 5000” и 

„Рандоньор 10000”. Отговорникът подготвя и изпраща предварително 

подготвените индивидуални формуляри на съответния отговорник за тези звания и 

награди от АСР, Франция. 
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Стъпки на развитие на коломаратонеца – рандоньор 

Етап 1: Стъпки 1-6. От титла „Рандоньор” към титла „Супер рандоньор” 

Етап 2: Стъпки 7-8. Титла „Планински Супер рандоньор” 

Етап 3: Стъпки 9-10. Титла „Нобелов Супер рандоньор” 

Етап 4: Стъпки 11-12. Титла „Международен Супер рандоньор” 

Етап 5: Стъпки 13-14. Титла „Рандоньор 5000” 

Етап 6: Стъпки 13-15. Титла „Рандоньор 10000” 

Етап 7: Стъпки 16-18. Награда „Лепертел” 

Етап 8: Стъпки 16-19. Влизане в „Залата на славата” 

1. Завършване на 200 км. Туристът се превръща в „Рандоньор”. Първата крачка, която 

решава, дали ще има продължение, или участникът ще си остане на това ниво. 

Завършване в рамките на 11 часа, вместо 13:30 /или 12 часа през зимата/ гарантира 

готовност за преминаване на по-горната дистанция от 300 км. В периода с къс ден, от 

октомври до март, преминаването на 200 км е особено ценно, защото е идеална 

подготовка за новия сезон, а включва и каране по тъмно на фар, както и в студено, 

влажно и мъгливо време; 

2. Завършване на 300 км. Преминава се към тази стъпка след безпроблемно 200 км в 

рамките на 11 ч., или след достатъчен брой стабилно завършени 200 км в рамките на 

11 до 13 часа, в зависимост от сезона и климатичните условия. В периода с къс ден 

има само 1 старт на 300 км - през март, който е особено ценен, защото осигурява ранно 

навлизане в кондиция, както и значително време колоездене по тъмно на фар; 

3. Завършване на бреветен уикенд 300+200 км. Дава безценна подготовка за първото 

преодоляване на двудневен бревет, какъвто е 600 км. Най-малката бреветна серия, 

която дава информация как реагира нашето тяло на втория ден, доколко успява да се 

възстанови. Получава се ценен опит в преценката колко бързо да се храним, колко 

дълго да спим, как най-рационално и за най-кратко време да минем през банята и да си 

легнем, а на сутринта да станем, какво и кога да закусим, какво да облечем на втория 

ден – особено ако ни е валял дъжд… Първите серии в Исперих и Варна са едно добро 

начало. Бреветната седмица също започва с такава серия, която по-напредналите могат 

да гарнират с едно 400, или 600, Шипка 300+200 е идеална подготовка за SVS, 

Софийските 300+200 са добра тренировка за 1200+ през август;  

4. Завършване на 400 км. Преминава се към тази стъпка след безпроблемно 300 км в 

рамките на 16 ч., или 18 ч. през март или в рамките на бреветен уикенд 300+200 км. За 

повечето участници, пробезите на 400 км съдържат каране през цялата нощ: след 

вечерен старт /Исперих и Сливен/ или нощта след сутрешен старт /Нобел/. Нощното 

колоездене на 400 км ни подготвя за повечето 1200+ пробези по света, където стартът 

в повечето случаи е вечерен. При сутрешните стартове също се налага колоездене през 

нощта, много често и през цяла една нощ /обикновено през първата/.  

5. Завършване на 600 км. Последна проверка преди 1000 км: най-дългата АСР 

дистанция. Това е и последна квалификация преди повечето LRM 1200+ км пробези по 

света, където обичайното изискване е за успешна серия от 200-600 км в един сезон. 

Преминава се към тази стъпка след безпроблемно 300 км в рамките на 16 ч., както и 

400 км за 23-24 ч. Особено ценно е предварителното завършване на някой от 

бреветните уикенди 300+200. 

6. Завършване на пълна серия 200-600 км за 1 сезон. „Рандоньорът” вече е „Супер 

рандоньор” и в края на сезона получава безплатен СР медал с изписана годината на 

постижението. Основно изискване за участие на много от LRM 1200+ км по света, 

както и за медалите „Рандоньор 5000” и „Рандоньор 10000”. 

7. Завършване на отборен 24-часов Флеш велочио. Дистанцията е необходима за 

медалите „Рандоньор 5000” и „Рандоньор 10000”. 
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8. Завършване на SR – супер рандоне на 600 км. Дистанцията е необходима за медал 

„Рандоньор 10000”.  

9. Завършване на 1000 км. Най-дългата АСР дистанция. Добавка към серията 

квалификации 200-600 км, която ни гарантира готовност за успешно участие в  1200+ 

км пробег. Дистанцията е необходима за медалите „Рандоньор 5000” и „Рандоньор 

10000”. Медалът 1000к е безплатен за участници с липсващ 600 км за пълната серия 

бревети през сезона. 

10. Завършване на пълна серия 200-600 км за 1 седмица, BWN. За напреднали. 

Получава се кристална купа и безплатен СР медал. „Нобелов Супер рандоньор” е най-

високото постижение за АСР прояви на територията на България, наред със SVS 1200.  

11. Завършване на 1200+ км в България. Най-високото постижение за рандоньор на 

територията на България, наред с „Нобелов Супер рандоньор - 1000”.  

12. Завършване на 1200+ км пробег в чужбина. Най-високото постижение за рандоньор 

извън територията на България. Завършване на пробега SVS 1200 км в България се 

препоръчва преди каквото и да било участие на 1200+ в чужбина.   

13. Завършване на пълна серия 200-1000 км за 1 седмица, BWN. За напреднали. 

Получава се кристална купа и безплатен 1000к медал. „Нобелов Супер рандоньор - 

1000” е най-високото постижение за рандоньор на територията на България, наред със 

SVS 1200 км.  

14. Титла и Медал „Рандоньор 5000”. Връчват се от 1961 г. Нужни са 1х пълна серия 

200-600 км + 1х 1000км + 1х „Париж-Брест-Париж” + 1х „Флеш велочио” + 

допълнителни ACP или LRM дистанции, допълващи общия сбор километри до 5000 

км – всичко това в рамките на 4 години, считано от датата на първия бревет, използван 

за тази награда. 

15. Титла и Медал „Рандоньор 10000”. Връчват се от 2011 г. Нужни са 2х пълни серии 

200-600 км + 2х 1000км + 1х „Париж-Брест-Париж” + 1х произволно LRM 1200+, 

различно от „Париж-Брест-Париж” + 1х „Флеш велочио” + 1х „Супер рандоне” /600 

км с 10000+ м изкачване/ + допълнителни ACP или LRM дистанции, допълващи 

общия сбор километри до 10000 км – всичко това в рамките на 6 години, считано от 

датата на първия бревет, използван за тази награда. Дистанциите, използвани за 

„Рандоньор 5000”, могат да бъдат използвани и за „Рандоньор 10000.” 

16. Завършване на 1600+ км пробег. Надграждане на успешно завършен 1200+ км. 

Препоръчва се предварително преминаване на няколко 1200+ км. 

17. Завършване на 2000+ км пробег. Надграждане на успешно завършен 1200+ км. 

Препоръчва се предварително преминаване на няколко 1200+ км, както и на едно или 

няколко 1400+ или 1600+ км.  

18. Спечелване на наградата „Лепертел”. Новоучредена награда, за пръв път ще 

излъчва лауреати през следващия бреветен цикъл /2019-2023/. Условията за тази 

награда са: 4 последователни 1200+ км – LRM или PBP, в 4 последователни години, 

като пробезите трябва да са в поне 2 различни държави.  

19. Влизане в „Залата на славата” на рандоньорите с над 10 пробега на 1200+ км. 
Двата списъка – със или без отчитане на „Париж-Брест-Париж”, се поддържат от 

Президента на Световните рандоньори, избран за следващия бреветен цикъл /2019-

2023/, Марк Томас от САЩ.  

20. Първенецът по точки в България. Безсъмнено първенецът, който е изкарал всички 

стартове от българския календар в рамките на 1 година, заслужава някоя от тези 

последни 3 позиции.  

 

БФТУРИЗЪМ 


