СКИ КЛУБ ”ЮЛЕН”
гр. Банско, 2770, ул. “Пирин” № 94, тел + 359 749 / 88925
Факс + 359 749/ 88810, e-mail: ulenbansko@gmail.com

ЮЛЕН АД и СКИ КЛУБ ЮЛЕН
ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА:

1. ДИСЦИПЛИНА: GS & SL ЗА ДЕЦА U14-U16 – МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Банско
3. ДАТА: 06-07.01.2021г.
4. ПИСТА: Писта Стара котва и Писта Юлен /детска котва писта №8/,
Хомологационен №: 106231/10/12
5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
o U14 – момичета и момчета родени 2007-2008г.
o U16– момичета и момчета родени 2005-2006г.
6. ПРАВИЛА:
Състезанието се провежда в съответствие със Състезателния правилник на
ФИС, Наредбите на БФСки за сезон 2020/2021г. и Правилата за прилагане
на противоепидемични мерки при провеждане на състезания от ДСК на
БФСки
7. ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Всички заявки за състезанието трябва да бъдат направени през
електронната система за заявки на БФСки: www.timing-al.bfski.com
При проблеми със системата и нужда от съдействие, моля обърнете се към:
Ася Илиева – Е-mail: assia.ilieva@bfski.com GSM: 0878 105 990
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ: 03.01.2021 (НЕДЕЛЯ)
8. ОТГОВОРНОСТ:
Съгласно Наредбата на БФСки, подавайки заявка за участие в състезания от
ДСК на БФСки, ски клубовете декларират, че заявените за участие техни
състезатели са клинично здрави, имат сключена планинска застраховка и
застраховка Злополука с достатъчна застрахователна премия и че са
запознати с рисковете на ски спорта и ще участват в състезанията на своя
собствена отговорност.
9. ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД:
За да бъдат допуснати до жребий състезателите трябва да са преминали
предсъстезателен медицински преглед не по-рано от 72 часа преди първата
техническа конференция. Отборите са длъжни да изпратят на

СКИ КЛУБ ”ЮЛЕН”
гр. Банско, 2770, ул. “Пирин” № 94, тел + 359 749 / 88925
Факс + 359 749/ 88810, e-mail: ulenbansko@gmail.com
организатора ( divo_ski@abv.bg
) медицинските заключения на своите
състезатели не по-късно от два часа преди началото на първата техническа
конференция.
10.

ТЕХНИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Техническите конференции ще се проведат он-лайн посредством
платформата GoToMeeting. По-долу е поместен линк за присъединяване към
он-лайн срещите.
Паролата за това състезание е: UlenCup14-16
BFSki_TCM_season_20/21
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/BFskiMeetings/bfski_tcm_season_2021
This meeting is locked with a password: ##meetingPassword
You can also dial in using your phone.
Bulgaria: +359 2 906 0606
Access Code: 908-765-965
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting
starts: https://global.gotomeeting.com/install/908765965
11.

ОФИЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Поради мерки за безопасност няма да има информационно табло в зоната на
финала. Цялата официална информация – документи, инструкции на
Журито, съобщения и т.н. ще се извършва през специално създадена група в
мобилното приложение WhatsApp:

Купа Юлен U14,U16
https://chat.whatsapp.com/JaES9QrWg8s5y9160N3EyQ
линк или QR код за присъединяване
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Факс + 359 749/ 88810, e-mail: ulenbansko@gmail.com
12. НАСТАНЯВАНЕ: хотел СТРАЖИТЕ ****
Цени за настаняване на възрастни:
Двойна стая, на база пълен пансион с обяд в хотела: 80лв на човек, на ден
Единична стая, на база пълен пансион с обяд в хотела: 100лв на човек, на ден
Двойна стая на база полу пансион – 70лв на човек на ден
Единична стая на база полу пансион – 90лв на човек на ден
Цени за настаняване на деца и младежи:
Настаняване при пълно уплътняване на помещенията ( двойни, тройни,
четворни) на база пълен пансион с късен обяд в хотела (7-15,99г) – 55лв на
човек, на ден
За заявки за настаняване, както и при интерес от пакет нощувка + лифт
карта, за дните преди състезанието, моля да се обръщате към Балкан
Холидейс:
Отдел резервации: res_bansko@balkanholidaysint.com
И копие до: n.angelova@balkanholidaysint.com
телефон:+359 88 840 02 73, + 359 749 8 80 40
Краен срок за подаване на заявки за настаняване до 04/01/2021
13.

ДОСТЪП ДО СЪОРЪЖЕНИЯТА:

Организаторът ще осигури безплатно ползване на лифтовите съоръжения и
паркинга на Шилигарника в дните на състезанието за всички официално заявени
състезатели и треньори.
14.

ЖУРИ: Технически Делегат на БФСки: Георги Бистрин
Ръководител на състезанието: Георги Главчев

ПРОГРАМА
ДАТА:
Вторник
05.01.2021
Сряда
06.01.2021

Четвъртък
07.01.2021

ЧАС:

СЪБИТИЕ:

СЪСТЕЗАНИЕ:

19:00

ТЕХНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

През онлайн платформата
GoToMeeting

9:00

Гигантски слалом

“Стара котва” писта №7

17:00

ТЕХНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

През онлайн платформата
GoToMeeting

9:00

Слалом

“Юлен” писта №8

30мин след
края на с-то

Награждаване на
победителите

Финална зона

COVID – 19 GUIDELINES

General Measures and Rules
of conduct
•

Health is the highest priority, that’s why solidarity
and individual responsibility are required.
Don’t travel to Bansko with COVID-19
symptoms.
Teams should avoid contacts with non-team
members.
Teams should follow and observe the restricted
areas for teams.

•
•
•

Most important rules to follow:

1.5 m

WEARING A MASK
IS MANDATORY

KEEP SAFE
DISTANCE

Most important rules
•

Always keep the mouth-nose protection mask
and distance of 1.5 m. in all event venues,
accredited zones, public areas and transports.

•

Wash hands frequently and use hand sanitisers.

•

Change masks frequently.

•

Hand sanitisers will be available at the several
event venues, but always take yours with you.

If you feel sick
•
•
•

Avoid contact with other people
Isolate yourself and contact your Team captain
Contact the OC

WASH YOUR
HANDS OFTEN

SNEEZE AND COUGH
IN THE CURVE OF YOUR ELBOW
OR IN A HANDKERCHIEF

AVOID GROUP
FORMATION

PAY CONTACTLESS
IF POSSIBLE

