ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СКИ БЯГАНЕ
КУПА”НСА- МЕМОРИАЛ ГЕОРГИ ЗОГРАФОВ”
ЦЕЛ
ОРГАНИЗАТОРИ

Мемориал на един от най-изтъкнатите деятели на ски бягането в
България- Георги Зографов.
Купа „НСА- мемориал Георги Зографов” се организира от СК при НСА,
с подкрепата на „Витоша ски”- АД и БФ Ски.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
ВРЕМЕ И МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ
ДИСЦИПЛИНИ:

11.03.2022 г.- писта „Универсиада 83”- Витоша

10км свободен стил,
масов старт
5км свободен стил,
масов старт
2,5км свободен стил,
масов старт
1,5км свободен стил,
масов старт

Мъже, юноши старша възраст

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

Юноши младша, жени, девойки старша възраст
Девойки младша, момчета старша възраст

Момичета старша възраст
ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

10:00

Техническа конференция – писта „Универсиада 83“ в зоната на старта

10:30

Старт - мъже, юноши ст., юноши младша, момчета старша възраст

11:30

Старт - жени, девойки ст., девойки младша, момичета старша

12:30

Награждаване и закриване на състезанието
1-во,2-ро, 3-то място с медали, ПОБЕДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ МЪЖЕ И ЖЕНИ С КУПА „НСА- МЕМОРИАЛ ГЕОРГИ
ЗОГРАФОВ”

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ СЕЗОН 2021/2022

ПРАВИЛА

ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Състезанието се провежда в съответствие със Състезателния правилник
на ФИС, Наредбите на БФСки за сезон 2021/2022г. и Правилата за
прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на състезания
от ДСК на БФСки.
За да бъдат допуснати до жребий състезателите трябва да са преминали
предсъстезателен медицински преглед не по-рано от 72 часа преди
първата техническа конференция. Отборите са длъжни да изпратят на

организатора c skinsa.office@gmail.com медицинските заключения на
своите състезатели не по-късно от два часа преди началото на първата
техническа конференция.

ОТГОВОРНОСТ

Съгласно Наредбата на БФСки, подавайки заявка за участие в състезания
от ДСК, 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.
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 линка:
https://chat.whatsapp.com/Bh9VyCfTXz1DX9htx6BMKi
или QR кода:

ОФИЦИАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ ПО
ВРЕМЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕТО

КРАЕН СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ
РЪКОВОДИТЕЛ
СЪСТЕЗАНИЕ
ОТГОВОРНИК ТРАСЕ
ТД БФСКИ

09.03.2022г. през електронната системата за заявки на БФ по ски:
https://www.timing-cc.bfski.com
Петър Заографов GSM:+359 89 339 6555
Веселин Цинзов GSM:+359 89 797 8683
Иво Петков, GSM:+359 87 63 1662

