БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ ВИ КАНИ НА:

18-20.02.2021 год., Юндола, Куртово
ДИСЦИПЛИНИ:
СПРИНТ КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
ИНТЕРВАЛЕН СТАРТ В КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
ПРЕСЛЕДВАНЕ С ПРЕКЪСВАНЕ В СВОБОДЕН СТИЛ

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ :
Юноши и девойки старша възраст - 2003, 2004 год.
Мъже и жени, родени 2002 и по-рано

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ДАТА:

ЧАС:

СЪБИТИЕ:
18:00

ТЕХНИЧЕСКА
GoToMeeting.

КОНФЕРЕНЦИЯ

он-лайн

посредством

платформата

BFSki_CC_TCM_20/21
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/BFskiMeetings/bfski_cc_tcm_2021

СРЯДА
17.02.2021

You can also dial in using your phone.
Bulgaria: +359 2 906 0605
Access Code: 271-452-669
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:
https://global.gotomeeting.com/install/271452669
ИНДИВИДУАЛЕН СПРИНТ В КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
10:00
10:30

ЧЕТВЪРТЪК
18.02.2021

Квалификация
Мъже, Юноши старша възраст- 1.0-1.8 км
Жени, Девойки старша възраст – 1.0-1.8 км
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ в зоната на старт/финал 5 минути след
приключване на последният състезател от квалификацията

11:00

Финал А и В – Мъже, Юноши старша възраст
Финал А и В – Жени, Девойки старша възраст

18:00

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,
GoToMeeting

он-лайн посредством платформата

ИНТЕРВАЛЕН СТАРТ В КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ

ПЕТЪК
19.02.2021

10:30
11:30

Мъже, Юноши старша възраст - 10 км
Жени, Девойки старша възраст – 7.5км

18:00

ТЕХНИЧЕСКА
GoToMeeting.

КОНФЕРЕНЦИЯ,

он-лайн посредством

платформата

СТАРТ ПРЕСЛЕДВАНЕ С ПРЕКЪСВАНЕ В СВОБОДЕН СТИЛ
СЪБОТА
20.02.2021

10:30
11:30

НАГРАЖДАВАНЕ НА
ПОБЕДИТЕЛИТЕ
след края на състезанието в зоната
на финала
ПРАВИЛА

ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

ОТГОВОРНОСТ

Мъже, Юноши старша възраст- 10км
Жени, Девойки старша възраст- 5.0км
С медали 1-во, 2-ро, 3-то място
•Не се допуска публично награждаване.
•Наградите се взимат лично от самите победители.
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.
За да бъдат допуснати до жребий състезателите трябва да са преминали
предсъстезателен медицински преглед не по-рано от 72 часа преди първата
техническа конференция. Отборите са длъжни да изпратят на организатора
crosscountry@bfski.com медицинските заключения на своите състезатели не покъсно от два часа преди началото на първата техническа конференция.
Съгласно Наредбата на БФСки, подавайки заявка за участие в състезания от
ДСК, 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.
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: СС БФСки състезания Можете да се присъедините
към нея чрез линка: https://chat.whatsapp.com/Bh9VyCfTXz1DX9htx6BMKi
или QR кода:

ОФИЦИАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪБИРАНЕ
НА НОМЕРА

Получаване в зоната на старт/финала 30 минути преди старт. След финала на
последния състезател, всички номера трябва да бъдат върнати в зоната на
финала..

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В БФ по ски ЗА СЕЗОН 2020/2021
Всички състезатели, участвали в ДП имат право да участват и да се класират
в горна възрастови групи, ако са предварително заявени.
Състезанието е валидно в отделните възрастови групи и в двата пола само при
класиране на трима и повече състезатели. При по-малък брой състезатели
(двама или един), състезателите се класират в по-горна възрастова група, ако
това е възможно.
При състезания в свободен стил, максималната дължина на щеките не трябва
да надвишава 100% от височината на състезателя, а в класически стил
максималната дължина на щеките не трябва надвишава 83% от височината
на състезателя.
Всички измервания ще бъдат закръглени до най-близкия сантиметър, както
следва: по-малко от 0,5 см ще бъдат закръглени надолу и 0,5 см и повече нагоре.
При повреда или изгубване, на СТАРТОВ НОМЕР капитана на отбора (водач,
треньор) са длъжни да заплатят по 20 лв. за всеки такъв.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВКИ

15.02.2021 през електронната системата за заявки на БФ по ски:
https://www.timing-cc.bfski.com

Ръководител състезание:

Милуш Иванчев, GSM:+359878542224

ТД БФСКИ

Петър Зографов, GSM:+359 893396555

