
РЕГЛАМЕНТ 

 

ПЕШЕХОДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

„КРАЧКА ПО КРАЧКА“  
 

Пешеходното предизвикателство „Крачка по 

крачка“ е начин да покажем, че е напълно 

възможно по-често да се придвижваме пеша и 

много по-малко да ползваме моторизиран 

транспорт. В рамките на Европейската седмица на 

мобилността всеки габровец може да се включи в 

„Крачка по крачка“, да предизвика себе си в 

надпреварата за изминати крачки и да спечели 

награда. 

 

Участници 

В надпреварата „Крачка по крачка“ може да се включи всеки, готов да приеме 

предизвикателството да се придвижва пеша! 

Участниците ще се съревновават за най-много изминати крачки в посочения период на 

състезанието. 

 

Период за участие 

Предизвикателството „Крачка по крачка“ ще продължи от 00:00 часа на 16 септември 

2019г. до 23:59 часа на 19 септември 2019г. 

 

Условия за участие 

Периодът за отмерване на крачките е не по-рано от 00:00 часа на 16.09.2019г. до не по-

късно от 23:59 часа на 19.09.2019г. 

Отмерването на крачки се осъществява чрез подходящо за целта устройство – 

крачкомер, смартфон с мобилно приложение или друг вид устройство, отмерващо 

крачки. Важно е да се удостовери чрез снимка на екрана на устройството началната и 

финалната дата и час за участие в състезанието. Дата и часът трябва да отговарят на 

посочения в регламента период за участие.  

 

ВАЖНО! 

Всеки участник в „Крачка по крачка“ следва да изпрати на e-mail:  v.koleva@gabrovo.bg 

следната информация: 

 

1. Име и телефон за връзка 

2. Удостоверяване на изминатите крачки чрез снимки: 

 

Снимка 1 – показваща деня, в който стартирате отчитането на крачки. На снимката 

трябва да се вижда екранът на устройството, занулен брояч за отчитането на 

крачки и датата. Снимка 1 не може да бъде направена по-рано от 00:00 часа на 

16.09.2019г. 
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Снимка 2 – показваща финалния ден, в който приключвате отчитането на 

измерването. На снимката трябва да се вижда екранът на устройството, 

отчетената стойност на брояча на крачки и датата. Снимка 2 не може да бъде 

направена по-късно от 23:59 часа на 19.09.2019г. 

 

Двете снимки трябва да бъдат изпратени в един e-mail, не по-късно от 8:00 часа на 

20.09.2019г.  

 

Условия за отпадане от състезанието 

Снимки, подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. 

Снимки, на които липсва информация за дата и час, няма да бъдат разглеждани. 

Снимки, на които са посочени дата и час, но различи от регламентираните в условията 

на състезанието, няма да бъдат разглеждани. 

 

Победители 

Победители са участниците, изминали най-много крачки и отговарящи на посочените 

условия. 

 

Награди 

Ще бъдат връчени три награди, както следва: 

 

Първа награда – ваучер за пазаруване от спортен магазин; 

Втора награда – семейно посещение в МАИР „Боженци“; 

Трета награда – комплект за спорт на открито (алуминиева бутилка, шапка, тениска). 

 

Награждаване 

Победителите от пешеходното предизвикателство „Крачка по крачка“ ще бъдат 

наградени на 20.09.2019 г., в 18:30 часа, на пл. „Възраждане“. 

 


