и Българска федерация по ски Ви канят на състезание
по ски бягане с ролкови ски в свободен стил купа „ТРОЯН-2020“

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

Момичета и момчета младша възраст(8-10год.), родени 2011,2012г.
Момичета и момчета младша възраст(11-12год.), родени 2009,2010г.
Момичета и момчета старша възраст(13-14год.), родени 2007,2008г.
Юноши и девойки младша възраст (15-16год.), родени 2005,2006г.
Юноши и девойки старша възраст (17-18год.), родени 2003,2004г.
Мъже и жени-родени 2002 г. и по-рано
ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ВРЕМЕ И МЯСТО
НА
ПРОВЕЖДАНЕ
10:30

26.08.2020 год. Град Троян
Техническа конференция –Старт/Финал посока Длъжковска махала
Интервален стар в свободен стил

11:00

Момчета и момичета до 10г.- 1.0 км.

11:15

Момичета до 12г.- 2.0 км.

(1 обиколкa)

11:30

Момчета до 12г.- 2.0 км.

(1 обиколкa)

11:45

Момичета старша до 14г.- 3.0 км. (1 обиколка х 3.0 км)

12:00

Момчета старша до 14г.- 3.0 км.

(1 обиколка х 3.0 км)

12:15

Девойки младша до 16г.-3.0 км.

(1 обиколка х 3.0 км)

12:30

Юноши младша до 16 г.-6.0 км.

(2 обиколки х 3.0 км)

13:00

Жени и девойки старша до 18г.-6.0 км (2 обиколки х 3.0 км)

13:30

Мъже и юноши старша до 18г.-9.0 км.

(3 обиколки х 3.0 км)

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Неограничено, за участници с ролкови ски Start и Roadsliders
RS70 с размер на колела ∅71мм, очила и каски.
2. Картотекирани състезатели за сезон 2020-2021 към БФ по ски.
3. Не картотекирани състезатели подали заявки в срок могат да
стартират изписаните по-долу изисквания.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
НЕ КАРТОТЕКИРАНИ
СЪСТЕЗАТЕЛИ КЪМ
БФСКИ

Декларация съгласие за предоставяне на права за използване на
снимки и лични данни, за наличие на сключена медицинска
застраховка „Злополука“ и извършен пред състезателен медицински
преглед. Резултатите ще бъдат достъпни на сайта на БФСки.
Защита на данните:
Личните данни, дадени при регистрация на купа „Троян 2020“, ще
се използват само за състезателна база данни и няма да бъде
предоставяна на трети страни.
При повреда или изгубване на състезателен номер, капитана на
отбора (водач, треньор) ще трябва да заплати 20 лв. за всеки такъв.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Информация свързана с COVID-19:
По време на техническата конференция Ви молим да присъства по
един представител от ски клуб. Носенето на маска е
задължително!
Това събитие се организира при спазване на всички заповеди на
министъра на здравеопазването и министъра на младежта и
спорта, при всички въведени противоепидемични мерки, при
провеждане на колективни и индивидуални спортни мероприятия с
тренировъчен и състезателен характер, за всички възрастови групи
на открито и закрито!!!

НЕ КАРТОТЕКИРАНИ
СЪСТЕЗАТЕЛИ КЪМ
БФСКИ

Декларация съгласие за предоставяне на права за използване на
снимки и лични данни, за клубно участие и наличие на сключени
застраховки и извършен медицински преглед.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

За картотекирани състезатели през системата на БФ по ски:
https://timing-cc.bfski.com до 24.08.2020г.
За не картотекирани състезатели: до 15:00 часа на 24.08.2020г. на
имейл sport@troyan.bg, Тодор Комитов Община Троян ст.34 и на
имейл crosscountry@bfski.com
Тодор Комитов/Даниела Минкова-Машова

Успех на всички участници!

