БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ ВИ КАНИ НА:

08-10.09.2022 год. Юндола, района на Чолакова и Кръстава

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

✓
✓
✓
✓
✓

Момичета и момчета младша възраст, родени 2011-2014г.
Момичета и момчета старша възраст, родени 2009-2010г.
Юноши и девойки младша възраст, родени 2007-2008г.
Юноши и девойки старша възраст, родени 2005-2006г.
Мъже и жени-родени 2004 г. и по-рано

Забележка: Родените 2006 год. и по-рано имат право да участват във възрастови групи мъже и
жени, но правилникът на ФИС препоръчва да стартират в своите възрастови групи.
ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ДАТА:

ЧАС:

СЪБИТИЕ:

Ролкови ски класически стил в изкачване масов старт
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ он-лайн посредством платформата
GoToMeeting.
BFSki_CC_TCM_20/21

СРЯДА
07.09.2022

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/BFskiMeetings/bfski_cc_tcm_2021
18:30

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

10:00
10:05
ЧЕТВЪРТЪК
08.09.2022

10:15
10:45
11:15

2.5 км старт
Юноши младша, жени;
Девойки старша и девойки младша
След разклона на Чолакова махала в посока село Кръстава
5.3 км старт
Мъже, Юноши старша възраст
от разклона на Чолакова махала в посока село Кръстава
2.0 км старт
Момчета и момичета старша

След разклона на Чолакова махала, посока село Кръстава

11:30
11:45
18:00

2.0 км старт от 2.5 км. посока село Кръстава
Момчета и момичета младша
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, он-лайн посредством платформата
GoToMeeting.

Ролкови ски свободен стил, интервален старт
(Бутрева махала в посока Враненци)

ПЕТЪК
09.09.2022

09:45

Мъже и юноши старша възраст- 15 км. (3 х 4.8 км)

10:30

Юноши младша възраст- 7 км. (4.8 км+2 км.)
Момчета старша възраст - 5 км.

11:15

Жени, Девойки старша възраст-10 км. (2 х 4.8 км)
Девойки младша възраст - 5 км. (4.8км)

12:00

Момичета старша възраст - 3 км.

12:30

Момчета младша възраст - 2 км.
Момичета младша възраст - 2 км.

След края на
състезанието

18:00

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ – 1во, 2ро, 3то място с
медали;

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, он-лайн посредством
платформата GoToMeeting.
Крос - Юндола

10:00
СЪБОТА
10.09.2022

Мъже– 7.5 км. (3об. х 2.5 км)
Юноши старша, юноши младша, жени; девойки старша възраст; –
5 km (2об. х 2,5км)

10:45

Девойки младша възраст -3 км. (2.0 км+1.0 км)
Момчета старша възраст - 3 км. (2.0 км+1.0 км)

11:15

Момичета старша възраст - 2.0 км. (1об. х 2км)
Момчета младша възраст - 2.0 км. (1об. х 2км)
Момичета младша възраст - 1.0 км. (1об. х 1км)

До участие в състезанието крос се допускат състезатели
завършили състезанията на
класически и свободен стил. Поради техническа причина, журито на състезанието взима решение
за евентуално участие в следващ старт на незавършили състезатели.

След края на състезанието

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ – 1во, 2ро, 3то място с
медали – в зоната на финала

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА СЕЗОН 2022/2023

✓

✓

СЪСТЕЗАТЕЛНА
ЕКИПИРОВКА

✓
✓

✓

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

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, а
за свободен стил е забранено използването на задържащ
механизъм. диаметъра на колелата не трябва да е поголям от ∅71мм. Разстоянието между осите на ролковите
ски, не може да бъде по-малко от 530 мм;
Препоръчително е да се използват закупените от БФ по ски
ролкови ски!
При състезания в свободен стил, максималната дължина
на щеките не трябва да надвишава 100% от височината на
състезателя, а 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).

При повреда или изгубване, на СТАРТОВ НОМЕР капитана на
отбора (водач, треньор) са длъжни да заплатят по 20 лв. за всеки
такъв.
Забранява се поставянето на СТАРТОВИЯТ НОМЕР без
фланелка! При нарушение капитана на отбора (водач,
треньор) са длъжни да заплатят по 100 лв. за всеки такъв
случай.
Информация свързана с COVID-19:
Това
събитие
се
организира
при
спазване
на
всички
противоепидемични мерки, въведени заповеди от МЗ и ММС при
провеждане на спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер, за всички възрастови групи на открито и
закрито!!!

ЗАЯВКИ
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ

Вашите заявки подавайте през системата на БФСки:
https://timing-cc.bfski.com/login до 05.09.2022год.

ТД БФСки

Петър Зографов

РЪКОВОДИТЕЛИ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Милуш Иванчев

ОТГОВОРНИК ТРАСЕ

Тодор Гълев

