Ски клуб „Атлас” и Българската федерация по ски Ви канят на състезание

с ролкови ски в класически стил масов старт
купа „Велинград“ 18.09.2021г.
Момичета и момчета младша възраст, родени 2010-2013г.
Момичета и момчета старша възраст, родени 2008-2009г.
Юноши и девойки младша възраст, родени 2006-2007г.
Юноши и девойки старша възраст, родени 2004-2005г.
Мъже и жени-родени 2003 г. и по-рано

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ВРЕМЕ
И
МЯСТО
ПРОВЕЖДАНЕ

НА 18.09.2021 год.
гр. Велинград- Околовръстен път за град Сърница

(от отбивката от главния път ВелинградПазарджик до отбивката за конна база „Сивек”.)
10:00

Техническа конференция- Старт/Финал
Масов старт ролкови ски класически стил

11:00

7,5 км

11:30

5 км

11:50

2,5 км

12:10

2 км

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

НАГРАЖДАВАНЕ
Община Велинград награждава с медали и купи за
след края на състезанието в
победителите
зоната на финала

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ЕКИПИРОВКА

В състезанието могат да участват всички клубове по ски бягане с
неограничен брой състезатели, картотекирани в БФ Ски сезон
2021-2022г.
По време на официалната тренировка и състезания с ролкови ски носенето на предпазни каски (напр. DIN EN 1078 или
равностойни на тях) е задължително, както и предпазни очила;
Екипировката трябва да бъде серийно производство. За
класически стил, всяка ролкова ска с контра механизъм, диаметъра на колелата не трябва да е по-голям от ∅100мм. Разстоянието между осите на ролковите ски, не може да бъде по-малко от
530 мм;
При състезания в класически стил максималната дължина
не трябва да 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.
Препоръчително е бодовете на щеките за ролкови ски да
бъдат заменени с лапичка (перца).
Информация свързана с COVID-19:

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Това събитие се организира при спазване на всички заповеди на
МЗ и ММС и въведени противоепидемични мерки, при
провеждане на спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер, за всички възрастови групи на открито!!!
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

През системата на БФСки:
https://timing-cc.bfski.com до 24:00 часа на 16.09.2021г.
За не картотекирани състезатели: до 16.09.2020г. на имейл
crosscountry@bfski.com

ТД БФ СКИ

Иво Петков

Успех на всички участници!

