КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ И СК ДОБРИНИЩЕ 2015 ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ
ПОКАНЯТ НА:

1. ДИСЦИПЛИНА: GS
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Ски зона Банско
3. ДАТА: 19.02.2020г.
4. ПИСТА: Писта „Банско“ (Детска котва), Хомологационен №: 10623/10/12
5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
o U8 – момичета и момчета родени през 2012 – 2014г.
o U10 – момичета и момчета родени през 2010 – 2011г.
o U12 – момичета и момчета родени през 2008 – 2009г.
6. ПРАВИЛА:
Състезанието се провежда в съответствие със Състезателния правилник на ФИС и
Наредбите на БФСки за сезон 2019/2020г.
7. ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Всички заявки за състезанието трябва да бъдат направени през електронната
система за заявки на БФСки: https://timing-al.bfski.com
При проблеми със системата и нужда от съдействие, моля обърнете се към:
Ася Илиева – Е-mail: assia.ilieva@bfski.com GSM: 0878 105 990
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ:
16.02.2020 (НЕДЕЛЯ)
8. ОТГОВОРНОСТ:
Съгласно Наредбата на БФСки, подавайки заявка за участие в състезания от ДСК на
БФСки, 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.

9. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
Техническата конференция ще се проведе на 18.02.2020 (вторник) от 18:00ч в Зала
Олимпия, х. Кемпински Гранд Арена гр. Банско. Състезателите на клубове, които
нямат представители на Техническата конференция, няма да бъдат допуснати до
жребий.
10. ОФИЦИАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО:
Резултати, Дисквалификации и Решения на Журито
Официалното информационно табло в района на финала.
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11. НАСТАНЯВАНЕ: хотел Банско ****
За възрастни:
• Настаняване в двойна стая, на база пълен пансион с късен обяд в хотела – 60лв
на човек, на ден
• Настаняване в единична стая, на база пълен пансион с късен обяд в хотела –
75лв на човек, на ден
За деца и младежи:
• Настаняване при пълно уплътняване на помещенията ( двойни, тройни,
четворни) на база пълен пансион с късен обяд в хотела (7-15,99г) – 55лв на човек,
на ден
За заявки за настаняване, както и при интерес от пакет нощувка + лифт карта, за
дните преди състезанието, моля да се обръщате към Балкан Холидейс:
Отдел резервации: res_bansko@balkanholidaysint.com
И копие до: n.angelova@balkanholidaysint.com
телефон:+359 88 840 02 73, + 359 749 8 80 40
факс : + 359 749 8 80 46
Краен срок за подаване на заявки за настаняване до 17/02/2020
12. ДОСТЪП ДО СЪОРЪЖЕНИЯТА:
Организаторът ще осигури безплатно ползване на лифтовите съоръжения в деня на
състезанието за всички официално заявени състезатели и треньори.
13. ЖУРИ:
Технически Делегат на БФСки: Симеон Стоянов
Ръководител на състезанието: Васил Ергин - тел: 0885598601

ПРОГРАМА
ДАТА:

ЧАС:

ВТОРНИК
18.02.2020г

18:00ч.

ТЕХНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

Зала Олимпия, х. Кемпински
Гранд Арена, гр. Банско

10:00ч.

ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

Писта „Банско“ – писта №: 8

30мин след
края на
състезанието

НАГРАЖДАВАНЕ НА
ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Зоната на финала

СРЯДА
19.02.2020г

СЪБИТИЕ:

МЯСТО:

