1. ДИСЦИПЛИНА: ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ ЗА ДЕЦА 6-12г – МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ВИТОША
3. ДАТА: 10.02.2021г.
4. ПИСТА: ВИТОШКО ЛАЛЕ (Горна част, Финал: Меча поляна )
5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
o U8 – момичета и момчета родени през 20013, 2014 и 2015г.
o U10 – момичета и момчета родени през 2011 и 20012г.
o U12 – момичета и момчета родени през 2009 и 2010г.
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: https://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: 07.02.2019г ( 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 пред състезателен медицински преглед не порано от 72 часа преди първата техническа конференция. Отборите са длъжни да
изпратят на организатора (m.sedyankov@vitoshaski.com или в WhatsApp групата)

медицинските заключения на своите състезатели не по-късно от два часа преди
началото на първата техническа конференция.
10. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: Техническите конференции ще се проведат он-лайн
посредством платформата GoToMeeting. По-долу е поместен линк за присъединяване
към он-лайн срещите.
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:

Детски алп. с-ния БФСки
https://chat.whatsapp.com/BVDHkkhcIEL634sdcGdGwx
линк или QR код за присъединяване

12.
СТАРТОВИ НОМЕРА: Капитаните на отбори ще получат стартовите си номера на
старта преди разглеждането на трасето.

13.
ДОСТЪП ДО СЪОРЪЖЕНИЯТА: Организаторът ще осигури безплатно ползване на
лифтовите съоръжения в деня на състезанието за всички официално заявени
състезатели и треньори.
14.
НАСТАНЯВАНЕ: Хотел Грами София ****
Адрес: гр. София, кв.Младост, бул.Александър Малинов 79Г
Тарифа за деца и малдежи /до 12,99 г./:
- 40 лева на лице /на вечер/ пълен пансион с настаняване в двойни и тройни стаи
Тарифа за възрастни:
- 48 лева на лице /на вечер/пълен пансион с настаняване в двойни стаи, ако желаете
единични стаи + 10 лева на вечер
Специалните тарифи са валидни единствено при 100% предплащане.
Заявките за настаняване да се изпращат директно на
Мейл: severina.kasarova@balkanholidaysint.com
с копие до: n.angelova@balkanholidaysint.com
телефон: + 359 2 989 61 93
Краен срок за подаване на резервации: Понеделник, 8-ми Февруари 2021г.
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