„САГ-КЪП“ И „ купа Борд райдър“
ОФИЦИАЛНА ПОКАНА
Скъпи приятели на Ски и Сноуборд кроса,
ССК „Тракия-САГ“, СК „Борд Райдър“, БФСки и курорт „Пампорово-Мечи Чал“ имат
удоволствието да Ви поканят на :

„Саг Къп Пампорово – Мечи Чал“, 23-24 март – Ски Крос
Купа „Борд Райдър“, 25 март – Сноуборд Крос
Състезанията ще се проведат в ски зона „Мечи Чал“ в следните възрастова групи:
-

Ски крос - U12, U14, U16.
Сноуборд крос - U8, U11, U13 и U15.

ОРГАНИЗАТОРИ:

СК „Борд Райдър“ и ССК „Тракия – САГ“

ТЕЛЕФОН:

0894 393 331/СК „Борд Райдър“/
0899994345 /ССК „Тракия – Саг“/

ИМЕЙЛ:

boardriderteam@gmail.com–„Борд Райдър“
sagcup@abv.bg – „Тракия – Саг“

FACEBOOK:

www.facebook.com/SCBOARDRIDER/

Организатори
Заявки за участие

Срок за заявки за
уачастие в
състезанието
Тренировки

ССК „Тракия-САГ“, „СК „Борд Райдър“ и „Пампорово АД“
Заявки за състезанието ще се приемат от Клубовете, не по-късно от споменатия
срок.
Заявки за сноуборд крос състезанието се изпращат през онлайн системата на
БФСки.
Заявки за ски крос състезанието се изпращат на имейл sagcup@abv.bg
Не по-късно от 20 Март 2019г.

Трасето ще бъде отворено за тренировки от 18 март до 21 март.
На 22 март е предвидена официална тренировка, преди състезанията. На 23 и
24 март, трасето ще е затворено за детските състезания по ски-крос и
тренировки няма да се провеждат. Ще Ви бъде изпратен допълнителен график
за провеждане на тренировките, в съответните дни. По време на тренировки,
картата на ден за състезател, ще струва 28.00лв и включва карта за лифта, който
обслужва крос трасето + тренировки на трасето, което ще се поддържа цяла
седмица от екип. Официалната тренировка не се заплаща.
Организиран
СКИ КРОС
тренировъчен
Част от клубовете ще получат квота за перспективни състезатели, на които
лагер за деца
БФСки ще поеме разходите за настаняване по време на лагера от 18 до 22 март
постигнали добри 2019г.
резултати
СНОУБОРД КРОС
За децата, заели от 1-во до 4-то място на Държавното първенство по Сноуборд
крос в Осогово, Февруари 2019г., БФСки ще поеме разходите по настаняването
за периода 18-22.03.2019г.
--БФСки поема пансионата само за състезатели. Не поема разходите за треньори.
В приложения линк, моля отбележете присъствие с Да или Не, не по-късно от 14
март 2019.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wkb9UTrwOD0LhbZFfxOPdVoRTcMOV5H
kRXzG5oqTUvU/edit?usp=sharing
--Финансирането ще става по банков път, след направено потвърждение за
конкретните състезатели. Клубът получава парите за настаняване и сам избира
къде да настани състезателите си. Цената за нощувка + храноден не може да
ндавишава 35лв. за дете. /Вижте предложение за настаняване по-долу в
поканата/
---Всеки клуб има право да доведе и други състезатели от клуба си, но разходите
за тях са за сметка на клуба. Деца, които няма да присъстват, не може да бъдат
замествани от други състезатели.

Такса Участие

Депозит за
стартов номер
Място
Правила

При нужда от информация за финансирането на този лагер, моля свържете се с
Ирен Машова, Координатор Направление „Сноуборд и Фристайл Ски“.
Mail: snowboard@bfski.com
Phone: +359 886 315 203
Такса участие в състезателния ден за състезатели и треньори от Република
България няма.
Такса за наем на трасе и лифт карта по време на тренировъчния лагер (1821.03.2019) ще бъде 28 лева на ден на човек. (10лв. наем трасе + 18лв. лифт
карта)
Лифт картата е валидна за лифт №1 – Мечи Чал, обслужващ крос трасето.
Няма
Ски Зона „Мечи Чал“
СКИ КРОС
За състезанието ще бъдат приложени правила на Международната Ски
Федерация, а именно Квалификационен формат с времеизмерване.
Всички състезатели правят два квалификационни манша с времеизмерване, по
системата “Cut Down”.
Състезатели със ски алпийски гащеризони няма да бъдат допуснати до
състезанията!
СНОУБОРД КРОС
За състезанието ще бъдат приложени правила на Международната Ски
Федерация
2705.1.4 Поставяне в група без рънове с времеизмерване
Формат без квалификации
Състезателите ще бъдат поставени в групи, зависимост от техните точки от
Държавното първенство по сноуборд крос, в Осогово.
Първите двама състезатели от всяка серия продължават от кръг в кръг, според
класирането си във всяка серия. Финиширането се определя от първата част на
тялото или сноуборда, която пресича финалната линия. Ще се постараем да
осигурим фото финиш. В случай на равенство, при състезатели, които не се
класират за финали, състезателят с по-добри точки от Републиканското
първенство по сноуборд крос, ще бъде класиран пръв.
В случай, при равенство в малък и голям финал, състезателите остават с равни
резултати.
Състезателите, които не продължават от своите серии, ще бъдат групирани в
нова състезателна решетка.
Изборът на стартов коридор във всяка серия става, на базата на точките от
Държавно Първенство по сноуборд крос, което се проведе през м. Февурари, в
Осогово.

Застраховка

Техническа
Конференция

Състезателите, които нямат точки от Държавното първенство по сноуборд крос
2019г. , ще бъдат поставени в състезателните списъци, след последният
състезател, с най-малко точки, чрез жребий.
Всеки състезател трябва да притежава валидна медицинска застраховка.
Организаторите, Българска Федерация Ски, „Пампорово АД“, Спонсорите,
Техническите екипи, Шейпърите, не носят отговорност за инциденти,
повредена или загубена екипировка, както и други щети, които могат да се
случат по време на тренировките и състезанията и не са по вина на
организатора.
СКИ КРОС / СНОУБОРД КРОС
21 март, 18:00ч. – техническа конференция, преди официалната тренировка
22 март, 18:00ч – техническа конференция
23 март, 18:00ч – техническа конференция
Преди всеки тренировъчен ден, ще има техническа конференция, за която ще
получите допълнителна информация, както и за мястото на провеждане на
всички конференции.

Табло с резултати

Табло с официални резултати ще бъде поставено на старта на всяко състезание.

НАСТАНЯВАНЕ

Хотел „Борика“
http://www.borika.bg/
Резервации:+359 309 57501
resrvation@borika.bg
35.00лв./ден - пълен пансион за деца до 15г.
Технически делегат: Георги Моллов
Отговорник състезание: Бианка Стефанова
Главен съдия: предстои да бъде обявен
Рефер: ще бъде обявен на ТК

ОФИЦИАЛНИ
ЛИЦА

23 – 24 Март 2019г.
ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА „САГ Къп Пампорово – Мечи Чал“
8:30 – 9:15

9:30 – 11:00
11:30 – 13:30
14:00

Разглеждане на трасето.
Тренировка на всички възрастови групи. Всеки състезател има
право на 2 тренировъчни ръна. Стартираме от големи към
малки.
Квалификации с време измерване. Всеки състезател има два
квалификационни ръна.
Финали. Първи стартират състезателите от възрастова група U16,
a след тях U14 и U12
Награждаване

25.03.2019Г.
ПРИМЕРНА ПРОГРАМА за Купа „Борд Райдър“
8:30 – 9:30
9:45 – 11:45
12:00 – 13:30
14:00

Разглеждане на трасето.
Тренировка на всички възрастови групи. Всеки състезател има
право на 1 тренировъчен рън. Стартираме от големи към малки.
Формат без квалификации, с директни четворки, по точки.
Първи стартират състезателите от възрастова група U15, a след
тях U13, U11 и U8.
Финали. Първи стартират състезателите от възрастова група U15,
a след тях U13, U11 и U8
Награждаване

*Промени по програмата са възможни.

