БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
сезон 2020/2021

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СНОУБОРД И
ФРИСТАЙЛ СКИ
1. Календар на БФСки
Държавни Първенства
A. 11.02.2021г. ДП за Деца – U13,U15 - GS
Б. 12.02.2021г. ДП за Деца – U13,U15 - SL
В. 01.03.2021г. ДП SBS/SS – Сноуборд и Фрийски – М,Ж,Ю+Д,U13,U15
Г. 02.03.2021г. ДП BA – Сноуборд и Фрийски – М+Ж,Ю+Д,U13,U15
Д. 29.03.2021г. (ФИС) ДП PGS – М+Ж,Ю+Д
Е. 30.03.2021г. (ФИС) ДП PSL – М+Ж,Ю+Д
Ж. 10.04.2021г. ДП за Деца – U13,U15/U14,U16 – SBX/SX
З. 10.04.2021г. ДП SBX / SX – М+Ж,Ю+Д
*** Горепосочените дати и места могат да бъдат променени!
В горепосочените състезания право на участие и класиране имат състезатели в
следните възрастови групи:
Сноуборд:
Мъже и жени:
- Родените през 2001г. и по-рано
Юноши и девойки:
- Родените през 2002 – 2005*
Момчета и момичета U15
- Родените през 2006,2007*
Момчета и момичета U13
- Родените през 2008,2009г.
Момчета и момичета U11
- Родените през 2010, 2011,2012г.
Момчета и момичета U8
- Родените през 2013,2014,2015г.
*Право на участие в състезания от МСК имат:
- За Alpine, SBX – Родените през 2005 и по-рано.
- За SB FS – Родените през 2007 и по-рано.
- За SX – Родените през 2004 и по-рано.
- За FK – Родените през 2005 и по-рано.
Фристайл Ски:
За SX: Freeski за HP/BA/SS/MO/AE:
Мъже и жени:
- Родените през 1999г. и по-рано
Юноши и девойки
- Родените през 2004 – 2000
Момчета и момичета U16
- Родените през 2005,2006
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Момчета и момичета U14
- Родените през 2007,2008г.
Момчета и момичета U12
- Родените през 2009,2010г .
Момчета и момичета U10
- Родените през,2011,2012г.
Момчета и момичета U8
- Родените през 2013,2014,2015.
Сноуборд дисциплини:
1. Сноубордкрос (SBX)
2. Свободен стил (Freestyle)
- Биг Еър (BA) - Слоупстайл (SS) - Халфпайп (HP) - Слоупстайл (SS)
- Халфпайп (HP)
3. Алпийски (Alpine)
- Паралелен гигантски слалом (PGS)
- Паралелен слалом (PSL)
- Слалом (SL) и Гигантски слалом (GS)
Фрийстайл ски дисциплини:
1. Ски крос (SX)
2. Свободен стил (FК - Freeski)
- Биг Еър (BA)
- Слоупстайл (SS)
- Халфпайп (HP)
- Ериълс (АЕ), Могулс (МО)
Забележка: Състезанията в отделните възрастови групи и в двата пола са валидни
само при класиране на трима или повече състезатели. При по-малък брой класирани
състезатели (двама или един), състезателите участват и се класират в по-горна
възрастова група. При провеждане наоткрити Държавни Първенства FIS, за излъчване
на шампиони на Република България, различни от Мъже и Жени, да се съставят
отделни схеми по квалификационни времена за най- добре квалифициралите се 3, 4
или 8 български състезатели в съответната дисциплина. Следва да се проведат
финалните серии по така изготвените схеми (брекети). Резултатите от крайното
класиране от FIS състезанието в съответния ред се ползват директно за оформяне
класирането за съответното ДП при Мъже и Жени.
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II. Класиране в Държавните Първенства:
1. Класирането в Държавното първенство е лично за всички възрастови групи в двата
пола.
2. Личното класиране се извършва по отделните дисциплини, съгласно правилника на
FIS и тази
Наредба.
3. Спортистите, класирали се на първите места в съответните възрастови групи,
получават
названието: “ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СНОУБОРД/ФРИЙСТАЙЛ
СКИ 2021г.”.
III. Класиране за купа България
1. Класирането за купа “България” е индивидуално за мъже и жени в следните отделни
групи:
- Паралелни дисциплини (PGS, PSL, GS, SL)
- Свободен Стил Сноуборд/ФрийСки (BA, HP, SBS/SS)
- Сноуборд/Ски крос (SBX/SX)
Носител на купа “България” за 2020/ 2021 г. се излъчва при проведени минимум две
валидни състезания в съответната група дисциплини.
2. Точки се начисляват по:
2.1 Скала 50 т. за всички стартове от вътрешния календар, които не са включени в
календара на FIS
Класиране ( позиция )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.....
20
....
50

%
100
80
60
50
45
40
36
32
29
26
...
11
...
1,55

Купа България – точки
50
40
30
25
22
20
18
16
14,5
13
...
5,5
...
0,775

2.2.1 Скала за съответните FIS точки, за всички състезания включени и в календара на
FIS. Спечелените точки от състезателите се пренасят директно в крайното класиране
за купа “България”.
3. Класирането се определя според броя на проведените стартове в паралелните
дисциплини, свободния стил и сноубордкроса по приложената таблица:
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БРОЙ ПРОВЕДЕНИ СТАРТОВЕ
1
2
3
4
5
6 или повече

НАЙ – ДОБРИ КЛАСИРАНИЯ ( брой )
1
2
3
3
4
5

4. При равен брой точки на двама състезатели в случай, че са проведени само две
състезания от дадена група, се взима по-добрия резултат от квалификация при PGS,
PSL, SBX/SX, a при SBS,BA,HP-по- добрия краен резултат. В останалите случай на
равенство в точките се взима най-добрия следващ резултат от друго състезание през
сезона.
5. Класирането за купа “Надежди U13” и ” Надежди U15” (СНОУБОРД) е
индивидуално за момчета и момичета в съответната възрастова група, като обхваща
резултатите от състезани от ДСК, валидни за купи Надежди U13” и ” Надежди U15”
сборно от трите групи дисциплини – алпийски сноуборд дисциплини, свободен стил и
сноубордкрос. Точките се изчисляват по регламента на купа “България”.
6. Класирането за купа “Надежди U13” и ” Надежди U15” (ФРИЙ СКИ) е
индивидуално за момчета и момичета в съответната възрастова група, като обхваща
резултатите от състезани от ДСК, валидни за купи „Надежди U13” и ” Надежди U15”
сборно от следните групи дисциплини – Биг Еър ски и Слоупстайл Ски. Точките се
изчисляват по регламента на купа “България”.
7. Класирането за купа “Надежди U14” и ” Надежди U16” (ФРИЙСТАЙЛ СКИ) е
индивидуално за момчета и момичета в съответната възрастова група, като обхваща
резултатите от състезанията по Ски крос от ДСК, валидни за купи „Надежди U14” и ”
Надежди U16”. Точките се изчисляват по регламента на купа “България”.
8. Възрастови групи U8 и U11 не участват в класиране за купа „Надежди“

