Българска Федерация по ски, Община Велинград, СИВЕН, ВСК„Белмекен”, „Биатлон
и ски бягане-Славия 1913”, „Белмекен Мастърс”ООД, Ви канят на състезание с
ролкови ски:

КУПА

“ВЕЛИНГРАД–БЕЛМЕКЕН-СИВЕН”
17.08.2019, Юндола-Белмекен

Изкачване с ролкови ски в свободен стил, масов старт
Момчета и момичета младша до12 (род 2008 г, 2011 г.)
Момчета и момичета старша до14 (род. 2006 и 2007 г.)
Юноши и девойки младша до16 (род. 2004 и 2005 г.)
Юноши и девойки старша до18 (род. 2002 и 2003 г.)
Юноши и девойки до 20 (род. 2000, 2001 г.)
Младежи и девойки до 23 (род. 1997, 1998,1999 г.)
Мъже и жени (род. 1996 г. и по-рано)
Мастерс (род. 1978 г. и по-рано)
Старт Юндола – 19 км:
Мъже, младежи до 23 и Юноши до 20;
Старт Куртово – 9 км;:
Жени, Девойки до 23 и до 20, Юноши до18;
Старт 5-ти километър:
Девойки до18;
Юноши и Девойки до16;
Момчета и момичета до 14 и до 12; Мастерс;
Финал: ВСК Белмекен

ВЪЗРАСТОВА
ГРУПА

ДИСТАНЦИИ

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ДАТА:

ЧАС:

СЪБИТИЕ:

ПЕТЪК
16.08.2019

18:30

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, БМФ (Български морски флот),
Белмекен

СЪБОТА
17.08.2019

09:45
09:46

Старт 5-ти километър:
Девойки до18; Юноши до16 и Девойки до16; Мастерс;
Момчета и момичета до 14; Момчета и момичета до 12;

10:00

Старт 19 км. и 9 км. (за всички участници )

12:30

Церемония по награждаване в района на финала.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.Неограничено, за участници с ролкови ски Start, колела
∅71мм, очила и каски. За участниците в старта на 5км
ролери свободен образец.
2.Картотекирани състезатели за сезон 2019-2020

НЕ КАРТОТЕКИРАНИ
СЪСТЕЗАТЕЛИ КЪМ
БФСКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

3. 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.
При повреда или изгубване на състезателен номер, капитана
на отбора (водач, треньор) ще трябва да заплати 20 лв. за
всеки такъв.
Осигурено е транспортиране на багаж на участниците от
старта до финала и автобус от ВСК „Белмекен” до старта в
8:45.
За допълнителна информация на имейл:
misho.belmeken@gmail.com;

GSM: +359878542224 Милуш Иванчев

НАГРАЖДАВАНЕ НА
ПОБЕДИТЕЛИТЕ

ИНДИВИДУАЛНО – 1во, 2ро, 3то място
Община Велинград награждава с купи мъже и жени, а с
медали всички останали възрастови групи.
Фирма Сивен предоставя предметни награди за призьорите.

За картотекираните състезатели през системата на
БФ Ски timing-cc.bfski.com до 15.08.2019 г.
КРАЕН СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

За некартотекираните състезатели и ветерани до
15:30 часа на 15.08.2019г. на crosscountry@bfski.com
или misho.belmeken@gmail.com
Милуш Иванчев – GSM: 359878542224

