
Цели на проекта: Ползи от колоезденето: Бележити дати:

– 1902 г. – основан Българският колоездачен 
съюз.

– 1909 г. – първа Обиколка на Витоша – най-
старото състезание у нас по какъвто и да е 
вид спорт, което се провежда и досега.

– 1924 г. – първо участие на Олимпийски игри 
(Париж).

– 1928 г. – БКС става член на Международния 
колоездачен съюз.

– 1931 г. – първа Балканиада по колоездене, 
в София, по инициатива на България.

– 1934 г. – първи пробег София – Варна.

– 1945 г. – пробег Триест – Варна.

– 1947 г. – първи Балкано-средноевропейски
игри в София, шампиони – Цвятко Георгиев
(бързина) и Димитър Радев (издръжливост).

– 1948 г. – България става учредител на 
Пробега на мира – най-голямото 
многоетапно аматьорско състезание.

1. Колоезденето подобрява сърдечната 
дейност.

2. Колоезденето стимулира мускулите.

3. Колоезденето помага за координацията.

4. Колоезденето повишава имунитета.

5. Колоезденето удължава живота.

6. Колоезденето подобрява метаболизма.

7. Колоезденето увеличава възможностите на 
мозъка.

8. Колоезденето увеличава капацитета на 
белите дробове.

9. Можете да прекарате пълноценно и
 здравословно време със семейството си.

 – Основната цел на проекта е развиване на 
двигателната дееспособност на децата, 
силовата и аеробната издръжливост.

– Разширяване представите за координация на 
движенията, чувство за равновесие и за 
техника при каране на велосипед.

– Изграждане на мотивация за постижение и 
доминиране.

Основната цел ще се постигне чрез 
реализиране на следните задачи:

1. Организиране на презентации и практически 
занимания с участниците в целевите групи за 
овладяване техниката на каране на велосипед 
и развиване на двигателни способности на 
децата.

2. Мотивиране на децата към удовлетвореност 
и съпричастност към собствената си
двигателна дейност и тази на другите деца; 
солидаризиране с целите на отборните игри.

3. Мотивиране на детската двигателна 
активност като индивидуално и групово
(отборно) постижение и престиж.

4. Активна информационна кампания за 
популяризиране идеите и целите на проекта и 
приобщаване на родители и общественост в 
крайния етап на проекта.


