Ски клуб „Паничище 2009”, Община Сапарева баня и Българската
федерация по ски Ви канят на състезание по ски бягане с ролкови ски в
свободен стил

✓
✓
✓
✓
✓

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

Момичета и момчета младша възраст, родени 2011-14г.
Момичета и момчета старша възраст, родени 2009-10г.
Юноши и девойки младша възраст, родени 2007-08г.
Юноши и девойки старша възраст, родени 2005-06г.
Мъже и жени-родени 2004 г. и по-рано

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ВРЕМЕ И МЯСТО
08.10.2022 год. Сапарево/ гр. Сапарева баня
НА ПРОВЕЖДАНЕ
10:00

Техническа конференция –Старт/Финал с.Сапарево
Масов старт в свободен стил

11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
13:00
13:30

ПРАВО
УЧАСТИЕ

Момчета и момичета 8-9 г.- 1 км.
Момичета младша - 2,5 км.
Момчета младша - 2,5 км.
Момичета старша - 3,2 км.
Момчета старша - 3,2 км.
Девойки младша -3,2 км.
Юноши младша -6,4 км.
Жени и девойки старша -6,4 км
Мъже и юноши старша -9,6 км.
В състезанието могат да участват всички клубове по ски
НА бягане с неограничен брой състезатели, картотекирани в БФ
Ски сезон 2022-2023г.

ЕКИПИРОВКА

✓ По време на официалната тренировка и състезания
с рокови 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.
✓ Диаметърът на колелата не трябва да е по-голям от
∅100мм.
✓ Разстоянието между осите на ролковите ски, не може
дa бъде по-малко от 530 мм;
✓ Смяната на ролер ските трябва да се прави съгласно
чл. 343.12.2.
✓ Трябва да се използват щеки за ски бягане с бодове за

ски бягане. Алтернативни бодеве на щеките трябва да имат
предпазни твърди пластмасови протектори с диаметър
≥30мм. Тези протектори трябва да бъдат поставени максимум 45мм над металния връх.
Правилото влиза в сила от 1.07.2022г..
✓ При повреда или изгубване, на СТАРТОВ НОМЕР
капитанът на отбора (водач, треньор) са длъжни да заплатят
по 20 лв. за всеки такъв.
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

ОТГОВОРНОСТ

ОФИЦИАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ ПО
ВРЕМЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

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!!!
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
https://chat.whatsapp.com/Bh9VyCfTXz1DX9htx6BMKi:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

През системата на БФСки:
https://timing-cc.bfski.com до 24:00 часа на 06.10.2022г.

ТД БФСКИ

Иво Петков

ОТГОВОРНИК ТРАСЕ

Райко Пенев

линка:

