
 
Често задавани въпроси: 

 
КАТЕГОРИЯ ОТБОРНА ЩАФЕТА  

 
 
1. Какво е отборна щафета?  
 
Щафетата представлява екипно участие в състезанието с двама или трима          
атлета в отбор. В тройна щафета всеки състезател преодолява един от трите            
етапа – един в плуване, втори в колоездене и трети в бягане. В двойна щафета               
един атлет поема два от етапите като няма ограничение в последователността           
на спортовете. Щафетата е времеизмервателната гривна, която съотборниците        
си подават в специално маркирана зона пред очите на съдиите на           
състезанието. 
 
2. Как да се запишем за Щафета?  
 
Натиснете тук за регистрация.  
 
НА ТЕРЕН: Всички участници в отбора трябва да присъстват на техническата           
конференцията и на регистрацията преди състезанието. Препоръчително е        



всеки участник да получи стартовия си пакет лично. Съотборниците му имат           
право да го получат при представяне на задължителните документи за участие           
на липсващия съотборник. В случай, че участник е възпрепятстван и не може            
да присъства, може да предостави необходимите документи за допускане до          
участие и да получи стартовия си пакет по време на регистрацията в деня на              
състезанието.  
 
3. Искам да участвам и като самостоятелен състезател, и като 
съотборник в щафета. Мога ли да направя и двете? 
 
Не, състезатели те в категория Ултра нямат право да участват като 
съотборници в Щафета.  
 
4. Как се замерва времето на отбора и как се преминава от една 
дисциплина в друга?  
 
Отборите в Щафета получават 1 времезамерващ чип на регистрация. Той ще           
представлява самата щафета и съотборниците ще си го подават при          
преминаване от един етап в друг. Това ще се случва в зоната на отборите и в                
случай, че чипът не се предаде, отборът ще бъде дисквалифициран.  
 
*Плуване към Колоездене – Велосипедистите изчакват своите съотборници на         
посоченото място. Приемат чипа, слагат го на тялото си и чак тогава имат             
право да започнат. Качването на велосипеда се случва след преминаване на           
арката.  
*Колоездене към Бягане – Велосипедистът слиза от колелото веднага след          
преминаване през арката, тича до мястото за предаване на чипа и го предава             
на бегача. Бегачът няма право да напуска зоната преди чипът да е сложен на              
тялото.  
*Бягане към Финал – Единствено бегачът от целия отбор има право да тича по              
трасето и финишира сам. Всички състезатели имат достъп до зоната за           
състезатели, завършили своите етапи. Ако някой от участниците отпадне от          
кръга си, целият отбор се декласира.  
 
5. Като отбор в Щафета имаме ли право на достъп до всички 
етапи от състезанието?  
 
Единствено състезателите записани за конкретния етап имат достъп до него с 
оглед на сигурност.  
 



6. Трябва ли отборът да чака съотборниците си на терен през 
цялото време на състезанието?  
 
Не, участниците могат да следят състезанието от специална спортна зона за           
състезатели или да пристигнат на Базов Лагер след старта на етап, в който не              
участват. Все пак, трябва внимателно да се следи движението на          
съотборниците по трасето. Велосипедистите трябва да са на старта не          
по-късно от 20 минути след началото на състезанието, а бегачите не по-късно            
от 10 часа сутринта. Развитието на състезанието може да се следи в            
страницата на Лъвско сърце www.lionheart.bg чрез временното класиране и         
проследяването на живо. 
 
7. Какво получават участниците в Щафета?  
 
Стартовите пакети за всеки участник включват застраховка, артикули        
подходящи за съответния спорт и задължителната маркировка за атлетите.         
Медал получават всички завършили, а призьорите ще бъдат наградени със          
специален плакет. 
 
8. Всички съотборници ли трябва да присъстват на 
регистрацията и техническата конференция?  
 
Да. Участието в техническата конференция е незадължително, но силно         
препоръчително. При всички положения лична отговорност на всеки атлет е да           
се запознае добре с правилника на състезанието. 
 
9. Какво се случва ако непредвидени обстоятелства 
възпрепятстват член на екипа?  
 
Екипът ще получи опцията да участва в двойна щафета или да отпадне от 
състезанието. 
 
10. Ако съотборник не може да участва, може ли да го сменим?  
 
Да, до началото на месец Август преди състезанието участниците могат да се 
сменят.  
 
11. Какви отбори можем да сформираме? Изцяло женски, изцяло 
мъжки, смесени?  
 

http://www.lionheart.bg/


Всички комбинации са позволени. Отборите ще се съревновават в една и съща            
класация - двойна или тройна щафета, без значение от съотношението          
мъже-жени, които са избрали. 
 


