
24-часов маратон по планинско 
колоездене 2016 - с. Мътеница 

Маршрут от MTB-BG.com 

 

 
Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . 

 

 

Изходна точка: с. Мътеница 
Дължина: 10.5 км 
Изкачване: 300 м 
Ниво на техническа трудност: средно (R2, Т2, Т3) 
Физическо натоварване: ниско, КФН=4 
Продължителност: 30-40 минути с бързо темпо, 1-2 часа с по-бавно темпо и почивки 
Вода: 0.5-1 литър в зависимост от сезона; по маршрута няма вода 
Храна: Не е необходима 
Терен: 
- черни пътища - 5.66 км 
- пътеки - 4.84 км 

 

 

http://karta.bg/


Описание:  

Старт-финалът по принцип се намира на едно хълмче, където е изградена голяма ловджийска 

беседка. С лек автомобил може да се стигне до подножието му и дори до самата беседка, но най-

добре е да паркирате в центъра на с. Мътеница и оттам да яхнете велосипедите. В GPS файла е 

включен и трак за достигане до подножието на хълмчето. Точно преди това има и хубава чешма, 

където може да си налеете вода.  

От беседката се спускаме стръмно към черния път и за кратко (30-40 м) караме наляво по него. Там, 

където той пресича реката, трябва веднага при пресичането ѝ да поемем по скрита пътечка вдясно. 

Тя ни извежда на открита широка поляна, където се включваме в черен път и продължаваме 

изкачването по него. Преваляме една седловина и пътят започва да се спуска. Тук е най-добре да 

карате бавно, защото на едно място (т. "spuskane1" във файла) трябва рязко да се отклоним вляво по 

горска пътека. Минаваме през едно дере, спускаме се още малко до друго и започваме основното 

изкачване. Движим се по различни черни пътища, а при 5.1 км от старта продължаваме по пътека 

наляво в гората - тук става стръмно, на места е открито и пече здраво. Горната контрола е на мястото, 

където пътеката отново се включва в черни пътища. Караме малко по такива с променлив наклон и в 

т. "spuskane2" (7.0 км от старта) търсим наляво и надолу пътеката за основното спускане. Ако я 

карате за първи път, внимавайте на някои от каменистите участъци - с висока скорост идват малко 

неочаквано! В долната част пътеката преминава в черен път, макар че на места се минава за кратко 

по преки/странични пътеки. След язовира сме надясно, за да излезем отново при беседката.  


