БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СКИ БЯГАНЕ
ЗА СЕЗОН 2021/2022

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА
А. Държавно лятно първенство
09-11.09.2021г. в Юндола и района около Чолакова махала, Враненци
Дисциплини:
Масов старт в класически стил
Интервален старт в свободен стил
Крос интервален старт в пресечена местност
Възрастови групи:
 Момичета и момчета младша възраст, родени 2010-2013 год.
 Момичета и момчета старша възраст, родени 2008-2009 год.
 Юноши и девойки младша възраст, родени 2006-2007 год.
 Юноши и девойки старша възраст, родени 2004-2005 год.
 Мъже и жени, родени 2003 и по-рано
Забележка: Родените 2005 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.
Б. Държавно зимно първенство за деца и юноши и девойки младша възраст
08-11.02.2022г., Юндола / Куртово
Дисциплини:
Индивидуален спринт в класически стил
Интервален старт в класически стил
Преследване с прекъсване в свободен стил
Щафета

Забележки:
o До участие в състезанията „Преследване с прекъсване“ се допускат
състезатели завършили „Интервален старт“ в класически стил. За
незавършили състезатели поради техническа причина, журито на
състезанието взима решение за евентуално допускане до участие в следващ
старт.
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Възрастови групи:
 Момичета и момчета младша възраст, родени 2010-2013 год.
 Момичета и момчета старша възраст, родени 2008-2009 год.
 Юноши и девойки младша възраст, родени 2006-2007 год.
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o
o

Индивидуален Спринт – формат четири; квалификация и финал А и Б.
Щафети – В щафетите бягат по 4 (четири) състезатели, като първите два
поста са в класически стил, трети и четвърти в свободен стил. За участие и
класиране се допуска по един отбор от ски клуб.

В. Държавно първенство за мъже и жени, юноши и девойки старша възраст
14-17.02.2022г., к.к. Боровец
Дисциплини:
Интервален старт в класически стил;
Преследване с прекъсване в свободен стил;
Индивидуален спринт в свободен стил
Смесена щафета
Възрастови групи:
 Юноши и девойки старша възраст, родени 2004-2005 год.
 Мъже и жени, родени 2003 и по-рано
Забележки:
o До участие в състезанията „Преследване с прекъсване“ се допускат
състезатели завършили „Интервален старт“ в класически стил. За
незавършили състезатели поради техническа причина, журито на
състезанието взима решение за евентуално допускане до участие в следващ
старт.
o Индивидуален Спринт – формат четири; квалификация и финал А и Б.
o

В смесената щафета бягат по 4 (четири) състезатели (двама мъже и две
жени). Първите два поста са в класически стил: 1-ви мъж, 2-ри жена; вторите
два са в свободен стил: 3-ти мъж, 4-ти жена; За участие и класиране се
допуска по един отбор от ски клуб.

Г. Държавно първенство дълги дисциплини - Маратон „Пампорово“
02.04.2022г., к.к. Пампорово
Дисциплини: Общ старт свободен стил (42 км., 21 км., 10.5 км., 6 км.)
Възрастови групи:
 Момичета и момчета младша възраст, родени 2010-2013 год.
 Момичета и момчета старша възраст, родени 2008-2009 год.
 Юноши и девойки младша възраст, родени 2006-2007 год.
 Юноши и девойки старша възраст, родени 2004-2005 год.
 Мъже и жени, родени 2003 и по-рано

♦

Класирането в Държавните първенства е лично за всички възрастови групи, в
двата пола и отделните дисциплини, съгласно Правилника на ФИС за
провеждане на състезания.
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КЛАСИРАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА
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III.

♦

Държавните първенства са валидни в отделните възрастови групи и в двата
пола само при класиране на трима и повече състезатели/отбори. При по-малък
брой състезатели/отбори (двама или един), състезателите/отборите се
класират в по-горна възрастова група, ако това е възможно.

♦

В отборните дисциплините се допуска участие на състезател от долна
възрастова група, ако е предварително заявен. Той не носи точки за държавно
финансиране.

♦

Спортистите, класирали се на първите места в съответните възрастови
групи и дисциплини получават званието „ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПО СКИ БЯГАНЕ“

УКАЗАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СКИ
БЯГАНЕ ОТ ДСК НА БФСКИ
♦

В състезанията от ДСК състезателите имат право да участват и да се
класират в по-горна възрастова група, ако са предварително заявени.

♦ Правилата за участие и класиране в ДП важат за всички състезания от ДСК.
♦ В един старт от ДСК, състезателят има право да носи точки за държавно
финансиране само от една възрастова група.
♦ Всички летни състезания с ролкови ски и крос не са валидни за КН и КБ, но се
включват при калкулирането на ранг листите и носят точки за държавно
финансиране.
♦ Ранглистите за сезона ще бъдат валидни за редовно картотекирани
състезатели по ски бягане към БФ по ски и публикувани в сайта.
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,
медицинските заключения на своите състезатели не по-късно 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, че са запознати с
рисковете на ски спорта и ще участват в състезанията на своя собствена
отговорност.

1. Класирането за Купа „България“ е лично във възрастови групи мъже и жени и се
извършва чрез сбора на точките, съответстващи на всички класирания през
сезона съгласно приложената таблица:
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КЛАСИРАНЕ ЗА КУПА „БЪЛГАРИЯ“ И КУПА „НАДЕЖДИ“
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♦
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Място 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Точки

20

16

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

25

2. Класирането за Купа „Надежди“ е лично във възрастови групи момичета и
момчета младша и старша възраст (U12 и U14) и се извършва по правилата за
класиране на Купа „България“.
3. Класирането за Купа „България“ и Купа „Надежди“ е валидно при провеждане на не
по-малко от 3 състезания.
4. Купа „България“ и Купа „Надежди“ се връчват само, ако в класирането участват
трима или повече състезатели.
5. Когато в крайното класиране за купите повече състезатели имат еднакъв брой
точки, по-напред се класира този, който има повече предни места.
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6. Купа „Олимпийска надежда” - връчва се във възрастова група юноши и девойки
младша възраст (U16). Класирането е по правилата за Купа „България“.

