
 

Велоклуб “Крива спица”

сдружение с нестопанска цел



 

Факти “номер 1”

Една от първите неправителствени организации, работещи в 
сферата на колоезденето в България

Единствената организация в град Пловдив, активно работеща 
в сферата на планинското колоездене 

Повече от 20 организирани събития и подкрепени инициативи

Членове от 10 български града

Партньорства с над 20 неправителствени и бизнес 
организации, медии, общини

“Относно организацията на събитията на “Крива 
спица” вече сте свикнали да прочитате обобщения, 
състоящи се от една дума – отлична!”

Любомир Ботушаров, www.mtb-bg.com

http://www.mtb-bg.com/


 

Велоклуб “Крива спица”

Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност 

– регистрирано по ЗЮЛНЦ през 2008 г.

Неформална група на любители на планинското колоездене и 

велосипеда – от 2004 г.

Мисия: Популяризиране на колоезденето като здравословен и 

осъзнат начин на живот

Фокус: Планинско колоездене



 

Портфолио

24 часов маратон по планинско колоездене

Тепе mini-DH

Велофест Пловдив 2010

Перпендикулярна вселена

Акция “Богдановците”



 

24 часов маратон

Единствено по рода си състезание в България

1440 минути планинско колоездене по предизвикателен 
маршрут

Четири успешни ежегодни издания от 2007 г. насам

100% ръст на броя на участниците през 2010 г.

Подкрепено от: CRAFT, Nestle Bulgaria AD, Top Bikes, 
YessBikes, xCO Sports, ZemenRai

Медии: www.podtepeto.com, www.mtb-bg.com, www.360mag.bg, 
www.x-events.bg, www.dariknews.bg, www.probike-bg.com 

mtb24.kriva.org 

http://www.podtepeto.com/
http://www.mtb-bg.com/


 

Тепе mini-DH

Шампионат по спускане за деца и юноши до 18 г.

С подкрепата на Община Пловдив – програма “Пловдив за 
младите”

Три кръга на “Младежки хълм”, по специално подбрани и 
обезопасени трасета

Участници от над 30 града в България

Общ брой участници – над 160

Най-малък състезател – на 7 години

Спонсори: RAM bikes, Веломания, Вело 2009, частни лица

Награден фонд – над 3000 лв

minidh.kriva.org 



 

Велофест Пловдив 2010

Първият велофест в Пловдив – 26-28 юни 2010 г.

Велоклуб “Крива спица” – партнираща организация с най-голям 

брой активности:

Маркиране на маршрут в парк “Отдих и култура” и превеждане 

на група по него

Участие в масовото велошествие

Фотоизложба в АртНюз кафе

Целодневен планински поход за начинаещи

Презентация на проекта “Велопарк Пловдив” 

Изработка и разпространение на флаери за проекта “Велопарк 

Пловдив”

www.velofest.bg 



 

Перпендикулярна вселена

Многодневни колоездачни приключения в Родопите

Ежегодна иницатива, организирана за четвърти път през   

2010 г.

Наследник на “Паралелна вселена” - първите ендуро 

състезания по планинско колоездене в България

Участници от всички краища на страната



 

Акция “Богдановците”

Организиран двудневен колоездачен преход за начинаещи

Средна гора – с. Богдан, връх Богдан

Под егидата на Българска Федерация по Туризъм

Съвместно с Велоклуб “Нашата група” – гр. София



 

Бъдещи проекти

“Велопарк Пловдив” – младежко пространство за велосипеден 

спорт, забавление и рекреация

Програма за редовни обучителни и тренировъчни 

мероприятия на “Велопарк Пловдив”

“24 часов МТБ маратон 2011” – с подобрена система за 

отчитане на времената и увеличени квоти за участниците

“Перпендикулярна вселена 2011” – достъпна за още по-широк 

кръг любители на спорта



 

Контакти

Велоклуб “Крива спица”

www.kriva.org

info@kriva.org

+359 888 001 598

Благодарим Ви за вниманието! 

http://www.kriva.org/
mailto:info@kriva.org
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