Община Троян, фирма „Сима“-ЕООД, Клуб Амбарица Ски и Българска федерация по
ски Ви канят на състезание по ски бягане Индивидуален спринт в свободен стил

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

Момичета и момчета младша възраст (до 12г), родени 2008-2011 год.
Момичета и момчета старша възраст (до 14г), родени 2006, 2007 год.
Юноши и девойки младша възраст (до 16г), родени 2004, 2005 год.
Юноши и девойки старша възраст (до 18г), родени 2002, 2003 год.
Мъже и жени, родени 2001 и по-рано

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ВРЕМЕ И МЯСТО
НА ПРОВЕЖДАНЕ
09:45

02.02.2020 год. ски център Беклемето

Техническа конференция – в зоната на Старт/Финал
Индивидуален Спринт в свободен стил

10:30

Дистанция- 600 метра (1 об. х червено трасе)
Момичета младша
Момчета младша
Дистанция- 1200 метра (2 об. х червено трасе)
Момичета старша
Момчета старша

11:15
11:45

12:30-12:50

НАГРАЖДАВАНЕ

Дистанция- 1200 метра (2 об. х жълто трасе)
Девойки младша,
Девойки старша, Жени
Дистанция- 1800 метра (3 об. х жълто трасе)
Юноши младша
Юноши старша, Мъже

Спринт Финал – формат четири за всички възрастови групи
Старта ще се извърши по реда на стартиране в квалификацията.
Индивидуално в отделните възрастови групи – 1во, 2ро, 3то място с
медали, 30 минути след края на състезанието

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

НЕ КАРТОТЕКИРАНИ
СЪСТЕЗАТЕЛИ КЪМ
БФСКИ
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

Картотекирани състезатели за сезон 2019-2020 към БФ по ски.
Не картотекирани състезатели подали заявки в срок могат да
стартират, при спазване на изписаните по-долу изисквания.
Декларация съгласие за клубно участие за предоставяне на
права за използване на снимки и лични данни, наличие на
сключени застраховки и извършен медицински преглед.
За картотекирани състезатели през системата на БФ по ски:
https://timing-cc.bfski.com до 30.01.2020г.
За не картотекирани състезатели: до 15:00 часа на 30.01.2020 г.
на имейл pradkovska@ibdesign-bg.com, Пламена Радковска и на
имейл crosscountry@bfski.com

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Тодор Генковски

ТД на БФ по ски

Иван Бирников

Успех на всички участници!

