АСК „Александър логистикс”, Българска федерация по ски, Витоша ски АД Ви
канят на състезание по ски бягане 22-23.02.2020 год.

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

Момичета и момчета младша възраст, родени 2008-2011 год.
Момичета и момчета старша възраст, родени 2006, 2007 год.
Юноши и девойки младша възраст, родени 2004, 2005 год.
Юноши и девойки старша възраст, родени 2002, 2003 год.
Юноши и девойки възраст, родени 2001, 2000 год.
Мъже и жени, родени 1997,1998,1999 год. и по-рано
ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ВРЕМЕ И МЯСТО
НА ПРОВЕЖДАНЕ

22.02.2020 год. Витоша, Голи Връх

10:30

Техническа конференция – в зоната на Старт/Финал

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

Пролог класически стил
Момичета младша 12г.- 2 км.
Момчета младша 12г.- 2 км.
Момичета старша до 14г.- 3км
Момчета старша до 14г.- 4 км.
Девойки младша до 16г.- 5 км.
Юноши младша до 16 г.- 6 км.
Жени, девойки старша до 18г.- 5 км.
Мъже, юноши старша до 18г.- 6 км.
Масово пробягване на състезателна дистанция от 2 км за
любители на ски бягането

ВРЕМЕ И МЯСТО
НА ПРОВЕЖДАНЕ

23.02.2020 год. Витоша, Голи Връх

09:00

Техническа конференция – в зоната на Старт/Финал

Преследване с прекъсване в свободен стил Изкачване/ Голи връх-Черни връх
09:30

Мъже, юноши старша и юноши младша

10:00
10:30

Жени, девойки старша, девойки младша
Момчета старша, момчета младша
Момичета старша, момичета младша
Масово пробягване на състезателна дистанция за любители с
панти

11:00

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

КЛАСИРАНЕ и
НАГРАЖДАВАНЕ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

1. Картотекирани състезатели за сезон 2019-2020 към БФ по ски.
2. Не картотекирани състезатели, подали заявки в срок;
Декларация съгласие за предоставяне на права за използване на
снимки и лични данни, за участие (индивидуални и клубни), за
наличие на сключени
застраховки и извършен медицински
преглед.
Парични награди за първите 3 най-бързи времена в изкачването
без значение от възрастовата група при мъже и жени.
Индивидуално в отделните възрастови групи – 1во, 2ро, 3то място
с медали
30 минути след края на състезанието
За картотекирани състезатели през системата на БФ по ски:
https://timing-cc.bfski.com до 20.02.2020г.
За не картотекирани състезатели: до 24:00 часа на
20.02.2020г. на имейл: veskotsinzov@abv.bg АСК Александър
Логистикс и имейл crosscountry@bfski.com

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Веселин Цинзов

ТД на БФ по ски

Петър Зографов

