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Г-н Богдан Николов 

П Р О Т Е С Т

ОТ  ВЕРА ЛАГАДОВА,ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МСК „РИСК-ГАБРОВО”

ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАНИЕТО НА ДЕНКА ЙОРДАНОВА НА 6-КРЪГ ОТ РШЕ 23-24.10.2010Г. ГР. 
ШУМЕН

Г-н Николов, на 23-24.10.2010г. в Шумен се проведе последното за тази година състезание от 
Републикански Ендуро Шампионат .Първият ден състезателката Денка Йорданова беше 

наказана с дисквалификация на основание т 28.1. от Правилника за провеждане на РШЕ, а 
именно:

28. Времеви граници.
28.1. Състезател, който пристигнена ЧК със закъснение по-голямо то 30 мин. е
автоматично изключен от състезанието. Въпреки това, състезателя може на своя
отговорност да продължи докато журито вземе крайно решение.
Класирането беше протестирано устно от състезателката,защото закъснението е 
следствие на това,че жените са вкарани в екстрийм теста на мъжете и са загубили 
много време .На брифинга Калин Кулев е предупредил да не влизат в този тест,но 
никъде не е отбелязано мястото и така по указания и на съдията,който е бил там, 
всички състезателки са влезли в теста.И така използвайки за основание т.28.2
28.2. Ако състезател може да докаже на журито, че закъснението му е следствие на
необичайни обстоятелства извън неговия контрол като например даване на първа
помощ при случаи на инцидент с друг състезател по трасето, той може да получи
допълнително време. Съмнително възпрепятстване от друг състезател не се 
приема за основание за допълнително време.,се събра комисия в състав 
1.Калин Кулев 
2.Вера Лагадова
3.Иво Цветанов и се произнесе с 2 на 1 гласа за отмяна на наказанието.Счетохме,че 
става въпрос за организаторска грешка и обстоятелства,които не са описани в 
правилника, т. е т. 36
36. Тълкуване на правилника.
Всяко тълкуване на правилника и допълнителния регламент е отговорност на 
Журито,което е и упълномощено да се справя с всички въпроси, които не са 
предвидени в него.
 За наше учудване,класирането беше променено след 10 дни и наказанието на Денка 
Йорданова отново е наложено.След проведения телефонен разговор с Калин Кулев и 
Иво Цветанов разбрахме,че има внесен протест от „Луда работа” Стара Загора.Имало и 
друго основание за дисквалификация: състезателката е карала известно време в трасето 
срещу ATV-тата.



Моята позиция като председател на МСК”Риск-Габрово” и член на комисия „Ендуро” и 
член на комисията взела решение за отмяната на това наказание на състезанието в 
Шумен е:

1.Няма основание за наказание по т. 33.4. Дисквалификация:
……………………………………………………………………………………………………….
- Движение извън трасето, в посока обратна на движение или неспазване на 
маркировката 
Състезателката няма трак от трасето и не може да знае къде е трасето на ATV-
тата.Позоваваме се и на т. 17.2.3. от правилника: 
т. 17.2.3. При объркване на трасето, състезателят се връща в трасето, движейки се с 
особено внимание, плътно в дясно по сгрешения участък.

2.Не може да се отменя вече взето решение при положение,че комисията не се е 
събирала отново.Така излиза,че решенията се взимат еднолично.

3.Настояваме за възстановяване на предишното класиране,а именно класирането 
след решението на комисията в Шумен.

 С Уважение:

                                                                                        / Вера Лагадова /


