СК“Рилски скиор“и Българска федерация по ски Ви канят на състезание

СПРИНТ с ролкови ски в класически стил купа „САМОКОВ“ 25.09.2020г.

Момичета и момчета младша възраст, родени 2009,2012г.
Момичета и момчета старша възраст, родени 2007,2008г.
Юноши и девойки младша възраст, родени 2005,2006г.
Юноши и девойки старша възраст, родени 2003,2004г.
Мъже и жени-родени 2002 г. и по-рано.

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ВРЕМЕ И МЯСТО
25.09.2020 год. Спортно училище „Никола Велчев” гр. Самоков
НА ПРОВЕЖДАНЕ
10:00

Техническа конференция
1000 м. спринт ролкови ски класически стил

11:00
11:30
12:00
12:30

Старт -мъже, юноши ст. и мл. възраст
Старт-жени, девойки ст. и мл. възраст
Старт-момчета и момичета ст. и мл. възраст
Финал

В състезанието могат да участват всички клубове по ски
бягане с неограничен брой състезатели,картотекирани в БФ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Ски сезон 2020-2021г.
Участието в състезанието с ролкови ски е задължително с
каски и очила. Във възрастовите групи момчета, момичета
старша и младша възраст-стартират с ролкови ски „Start“
ЕКИПИРОВКА
(оранжев цвят) и „Start Combi“ , а всички останали възрастови групи с ролери Roadsliders RS74 Clasic (новите). Щеки
83% от ръста + 2см.
Информация свързана с COVID-19:
По време на техническата конференция Ви моля да
присъства по един представител от ски клуб и да се спазва
необходимата дистанция.
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

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!!!

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

Купи и предметни награди от 1-во до 3-то място

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

През системата на БФСки:
https://timing-cc.bfski.com до 23.09.2020г.

ТД БФ СКИ

Иван Бирников

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Лиляна Кръстева

Успех на всички участници!

