Здравейте приятели и колеги на сноуборда,
Имаме удоволствието и честта да Ви поканим да вземете участие в състезание за най-малките
състезатели по сноуборд – Купа „Бороборд Джуниър +“ - Боровец, в периода 09.03-11.03.2018г.
Целта на организираното състезание е да се стимулират и мотивират най-младите (малките)
състезатели в сноуборда.
Достъпът до съоръженията се осигурява и предоставя от съорганизатора на събитието –
„Бороспорт“ АД, като ще бъдат осигурени лифт карти за целия период на състезанието (от
09.03.2018г. до 11.03.2018г. през деня) за писти Мартинови бараки и всички обслужващи
пистите влекчета в района на провеждане на състезанието. То ще се проведе по следната
програма:

Програма за провеждане на купа „Бороборд Джиниър+“ 2018г. – Боровец
Възрастовите групи, които могат да вземат участие са следните:
U 6 – 8 момчета и момичета;
U 11 момчета и момичета;
U 13 момчета и момичета;
U 15 момчета и момичета.

08.03.2018г.
18.00ч. – Техническа конференция в конферентната зала на хотел „Арена Самоков“
09.03.2018г. Сноупарк Бороспорт, писта Иглика
08.30ч. – Инспекция – жури;
09.00ч. – 10.00ч. – Тренировка SBX;
10.15ч. – Старт І-ви манш;
11.00ч. – 11.15ч. - Ришейп на трасето;
11.25ч. – Старт ІІ-ри манш;
12.10ч. - Сноуборд серии;
14.00ч. – Награждаване на участниците.
18.00ч. – Техническа конференция (SBS). в конферентната зала на хотел „Арена
Самоков“;
10.03.2018г. Сноупарк Бороспорт, писта Иглика
09.00ч. – Инспекция – жури;
09.20ч. – 09.50ч. – Тренировка SBS;
09.50ч. – 10.00ч. – Ришейп на трасето;
10.05ч. – Старт І-ви рън;
10.55ч. – 11.00ч. - Ришейп на трасето;
11.05ч. – Старт ІІ-ри рън;
11.55ч.-12.00ч.- Ришейп на трасето;

12.05ч. – Старт ІІІ-ри рън;
13.20ч. – Награждаване на участниците.
18.00ч. – Техническа конференция в конферентната зала на хотел „Арена Самоков“;

11.03.2018г. писта Ротата – долна част
09.00ч. – Инспекция – жури;
09.15ч. – 09.30ч. - Разглеждане на трасето І-ви манш;
10.00ч. – Старт І-ви манш слалом (SL);
10.50ч. – Пререждане на трасето;
11.00ч. - 11.30ч. – Разглеждане на трасето ІІ-ри манш;
11.35ч. – Старт ІІ-ри манш (SL);
12.30ч. – Награждаване на участниците.
Закриване на Купа „Бороборд Джуниър +“.

За настаняване: Свързването с хотела за настаняване, моля да стане във възможно найранен срок.
Хотел „Арена Самоков“
Тел. 0882/ 124671, гр. Самоков, Спортна зала Самоков.
Mail: arena@hotelarena-samokov.com
Ще бъдат осигурени паркоместа в к.к. Боровец – за всеки клуб по 1 автомобил.
Заявки за участие в състезанието се приемат до 07.03.2018г. вкл.

