Спортен клуб „Тритон Екстрийм” гр. Асеновград, СКСБ „Мартели” гр.
Пловдив и Българската федерация по ски Ви канят
на състезание по ски бягане СПРИНТ с ролкови ски в свободен стил, което
се провежда под егидата на Кмета на Община Асеновград

Момчета и момичета (8-10год.), родени 2011, 2012.
ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

Момичета и момчета младша възраст(11-12год.), родени 2007,2010г.
Момичета и момчета старша възраст(13-14год.), родени 2005,2006г.
Юноши и девойки младша възраст (15-16год.), родени 2003,2004г.
Юноши и девойки старша възраст (17-18год.), родени 2001,2002г.
Мъже и жени-родени 2000 г. и по-рано

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ВРЕМЕ И МЯСТО
НА ПРОВЕЖДАНЕ
11:00

13.10.2018 год. Околовръстен път Асеновград, до завод „Калцит”
Техническа конференция (старт/финал)
500 м. спринт ролкови ски свободен стил

11:30

Момчета и момичета (8-10год) Финал -масов старт

11:50

Старт квалификация -момчета, момичета младша, момчета,
момичета старша възраст
1800 м. спринт ролкови ски свободен стил

12:10

Старт квалификация -мъже, юноши старша възраст
1000 м. спринт ролкови ски свободен стил

12:30

Старт квалификация - юноши младша, жени, девойки старша и
девойки младша възраст

12:50

Финал серии (по ред на стартиране от квалификация)

13:15

Награждаване в зоната на старт/финал

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Ролкови ски с размер на колела до ∅71мм.; -Припоръчително:
(„Start” и Roadsliders RS70)
2. Каски и очила;

3. Картотекирани състезатели за сезон 2018-2019;

4. Не картотекирани състезатели, подали заявки в срок;
Декларация съгласие за предоставяне на права за използване
на
снимки и лични данни, за участие (индивидуални и клубни), за
наличие на сключени
застраховки и извършен медицински
преглед.
КЛАСИРАНЕ и
НАГРАЖДАВАНЕ

Индивидуално в отделните възрастови групи – 1во, 2ро, 3то място с
медали и предметни награди.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

При повреда или изгубване на състезателен номер, капитана на
отбора (водач, треньор) ще трябва да заплати 20 лв. за всеки такъв.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

За картотекирани състезатели през системата на БФСки:
https://timing-cc.bfski.com до 11.10.2018г.
За не картотекирани състезатели: до 15:00 часа на 11.10.2018г.
на имейл tritonextreme@abv.bg Спортен клуб Тритон Екстрийм и
имейл crosscountry@bfski.com

ТД БФ СКИ

Иван Бирников

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Мартин Войводов, 0882 562352

Успех на всички участници!

