Община Самоков, Ски клуб „Риклски скиор“, Бороспорт и
Българска федерация по ски Ви канят на състезание по ски
бягане
купа „САМОКОВ” 03.02.2022г.
ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

Момичета и момчета младша възраст (до 12г), родени 2010-2013 год.
Момичета и момчета старша възраст (до 14г), родени 2008, 2009 год.
Юноши и девойки младша възраст (до 16г), родени 2006, 2007 год.

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

ВРЕМЕ И МЯСТО
НА ПРОВЕЖДАНЕ
17:00

03.02.2022г. писта Бистрица, к.к. Боровец

02.02.2022г.(сряда)
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ он-лайн посредством платформата
Go To Meeting.
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/BFskiMeetings/bfski_cc_tcm_2021
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first
meeting starts: https://global.gotomeeting.com/install/271452669

Интервален старт в класически стил
10:00

Получаване на стартови номера – в зоната на Старт/Финал

10:30

Юноши младша 5км.
Девойки младша 4км.
Момчета старша 4км.
Момичета старша 3км.
Момчета младша 3км.
Момичета младша 2км.
Награждаване на победителите, 30 минути след края на
състезанието в зоната на Старт/Финал

11:30
12:00
13:00

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА СЕЗОН 2021/2022

КЛАСИРАНЕ и
НАГРАЖДАВАНЕ

Индивидуално в отделните възрастови групи – 1во, 2ро, 3то място
с купи,
•Не се допуска публично награждаване.
•Наградите се взимат лично от самите победители.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

При повреда или изгубване, на СТАРТОВ НОМЕР капитана на
отбора (водач, треньор) са длъжни да заплатят по 20 лв. за всеки
такъв.
Забранява се поставянето на СТАРТОВИЯТ НОМЕР без фланелка!
При нарушение капитана на отбора (водач, треньор) са длъжни да
заплатят по 100 лв. за всеки такъв случай.
Информация свързана с COVID-19:
Това събитие се организира при спазване на всички заповеди на
МЗ и ММС и въведени противоепидемични мерки, при
провеждане на спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер, за всички възрастови групи на открито!!!

ОФИЦИАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ ПО
ВРЕМЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Поради мерки за безопасност няма да има информационно табло
в зоната на финала. Цялата официална информация – документи,
инструкции на Журито, съобщения и т.н. ще се извършва през
специално създадена група в мобилното приложение WhatsApp:
СС БФСки състезания
Можете
да
се
присъедините
към
нея
чрез
https://chat.whatsapp.com/Bh9VyCfTXz1DX9htx6BMKi:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВКИ

През системата на БФСки:
https://timing-cc.bfski.com до 01.02.2022 год.

РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

Лиляна Кръстева

Успех на всички участници!

линка:

