БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ

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

I.

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА
А. Държавно лятно първенство

06-17.11.2021г., Ражнов (Румъния), К18, К35 и К60
 Момичета и момчета младша възраст (U12 родени 2010 - 2012г.)
 Момичета и момчета старша възраст (U15 родени 2007 – 2009г.)
 Юноши младша възраст (U18 родени 2004 – 2006г.)

Б. Държавно зимно първенство

19-20.02.2022г. Планица (Словения), К28, К45 и К66
 Момичета и момчета младша възраст (U12 родени 2010 - 2012г.)
 Момичета и момчета старша възраст (U15 родени 2007 – 2009г.)
 Юноши младша възраст (U18 родени 2004 – 2006г.)

♦

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

♦

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

♦

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

УКАЗАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СКИ
СКОК 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.
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III.

КЛАСИРАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА
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II.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ

♦ В един старт от ДСК, състезателят има право да носи точки за държавно
финансиране само от една възрастова група.
♦ Състезанията за възрастова група U9 (родени 2013-2015г.) се провеждат на
шанци до К20. Желателно е да бъдат наградени призьорите до 6то място.

IV.

КЛАСИРАНЕ ЗА КУПА „БЪЛГАРИЯ“ И КУПА „НАДЕЖДИ“
1. Класирането за Купа „България“ е лично във възрастова група мъже и се
извършва от сбора на точките от три най-добри старта в Световна купа,
Континентална купа и ФИС купа, в които е участвал състезателят.
2. Класирането за Купа „Надежди“ е лично във възрастови групи момичета и
момчета U12 и U15 и се извършва чрез сбора на точките, съответстващи на
всички класирания през сезона в проведените състезания съгласно приложената
таблица:
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♦ Класирането за Купа „Надежди“ е валидно при провеждане на не по-малко от
3 състезания.

♦ Купа „Надежди“ се връчва само, ако в класирането участват трима или
повече състезатели.

♦ Когато в крайното класиране повече състезатели имат еднакъв брой
точки, по-напред се класира този, който има повече предни места.

♦ Ако все още съществува равенство, по-предно място заема този, който
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има най-висок абсолютен резултат като точки в състезание.

Страница

Място
Точки

Таблица 1

