Покана
СКИ КЛУБ ЧАМКОРИЯ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА:
Състезание по ски АЛП. Д-НИ за деца от 6 до 12 години.

КупаЧамкория (Джуниър)
1. ДИСЦИПЛИНА: ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ ЗА ДЕЦА 6-12г – МОМИЧЕТА И
МОМЧЕТА
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Боровец
3. ДАТА: 12.03.2020г.
4. ПИСТА: Мартинови бараки 4
5. ПРАВИЛА: Състезанието се провежда в съответствие с Състезателния
правилник на ФИС и Наредбите на БФСки за сезон 2019/2020. Състезанието
ще се проведе в три възрастови групи:
o U8 – момичета и момчета родени през 2012, 2013 и 2014г.
o U10 – момичета и момчета родени през 2010 и 20011г.
o U12 – момичета и момчета родени през 2008 и 2009г.
6. 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:
09.03.2020г
7. 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.
8. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: Техническата конференция ще се проведе
на 11.03.2020г.от 18:00 часа в зала Арена Самоков. Състезателите на

клубове, които нямат представители на Техническата конференция, няма да
бъдат допуснати до жребий.
9. ОФИЦИАЛНО ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО: Резултати, Дисквалификации и
Решения на Журито ще се публикуват на Официалното информационно
табло в района на финала.
10. СТАРТОВИ НОМЕРА: Капитаните на отбори ще получат стартовите си
номера след жребия по време на техническата конференция.
11. ДОСТЪП ДО СЪОРЪЖЕНИЯТА: Организаторът ще осигури безплатно
ползване на лифтовите съоръжения в деня на състезанието за всички
официално заявени състезатели и треньори.
12. ЖУРИ:

Технически Делегат на БФСки: Йордан Донев
Ръководител на състезанието: Александър Марков
11.03.2020г. Техническа конференция 18:00 часа. Зала Арена Самоков
12.03.2020г. Гигантски слалом
бараки 4

Старт 10:00 часа. Мартинови

Награждаване 30 мин. След края на последният състезател.

