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Настоящият
план определя основните положения по осигуряване на
обществения ред , безопасността на публиката и състезателите , по време ма
тренировките и състезанието, което ще се проведе на 21-23 септември 2018г., по
трасето на главен пътЕ85 на 7 км. от гр.Шипка до връх Свети Никола (Шипка).
Организирането и провеждането на състезанието е съгласувано с Община
Казанлък и Община Габрово. Мероприятието се провежда на път от републиканската
пътна мрежа на страната-I-5 и с разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“
350/24.08.2018г. на база на съгласуван проект за ВОБД с ОД на МВР гр.Стара Загора и
гр.Габрово, сектор „Пътна полиция“.
За осигуряване на безопасността и сигурността имаме сключени договори с:
-Областен Дирекция на МВР-гр.Стара Загора;
-Регионална дирекция на ПБЗН-гр. Стара Загора;
-Охранителна фирма“Делта Гард“ ООД –гр.София;
-МБАЛ“Д-р Стамболски-гр.Казанлък
-МЦ“Павел баня“ ЕООД-гр.Казанлък
Схемата на трасето е отпечатана в подходящ мащаб в допълнителния правилник
и специални листовки, предназначени за зрителите, където точно е отразено, къде по
трасето са разрешените зони за зрители и къде е забранено за тях.
За целта са предоставени необходимия брой метални заграждения , стълби, дървени
греди, бали слама, тройка гуми-оцветени по изискванията, информационни, оказващи
опасните завои табели, както и табели определящи зоните разрешени и забранени за
публика.
В пред-стартовата зона се намират:
-Реанимобил и линейка за транспортиране при необходимост.
-Пожарен автомобил-специализиран за автопроизшествия, бързоходен,
оборудван с пяна и инструментариум за ПТП.
-Пътна помощ, модерно оборудвана за бързо реагиране и втора кола с кран,
разположена в междинната зона
-Автомобил за бързо реагиране“Safely car” , оборудван по изискванията и
автомобила на Директора.
-Резервен автомобил „0“
В зоната на старта ще бъдат монтирани метални съоръжения, отделящи
зрителите от участниците в състезанието. В тази зона, ще се допускат само официални
лица на състезанието. Охраната на цялото състезание, ще се осъществява от 30 броя
охранителите на Делта Гард ООД, по предварително изготвен план, съгласуван с
Отговорника по сигурността, Спортния директор и Директора на състезанието.
Служителите на МВР и полицейските автомобили, ще се намират на входа на
състезанието, преди сервизния парк и на финала на състезанието.
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За удобство на зрителите, ще осигурим два броя автобуси-20 местни(шатъли) за
превоз до зоните за зрители от старта и финала, между маншовете на тренировките и
състезанието.
След финала, състезателите се движат с намалена скорост и влизат в закрит парк,
ограден с метални съоръжения, съдия и охранители.
Трасето е с дължина 5,1км. ще се контролира от 30 (тридесет) броя маршалски поста,
означени с табели по-големи от формат А 3. Всеки пост ще отговаря за предшестващата
го зона, като маршалите са преминали специален курс на обучение и притежават
лиценз за съответната длъжност.
Постовете са оборудвани както следва:
1.Флагове по образец-съобразени с изискванията на чл.14.1. от специалния
правилник за планинско изкачване 2018 и Приложение 2.
2.Принадлежности:
-пожарогасител-6л;
-противопожарно одеяло;
-метла;
-лопата;
-препарат за обезмасляване;
-радиостанция;
-свирка.
Всички маршали(сигналисти) ще бъдат с баджове и светлоотразителни костюми с
номера на поста.
По време на протичане на тренировките и състезанието, техническите комисари
ще са с черни жилетки, лекарите с бели, отговорника по безопасността със синя жилетка
и отговорника за връзка със състезателите с червена.

Директор:
Николай Мончев
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