СК „БОРОБОРД – САМОКОВ”, К.К. МАЛЬОВИЦА СКИ И ОБЩИНА
САМОКОВ
ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА:

Състезание за Купа „Мальовица-GS” & Купа „БОРОБОРД-SL”
01-02.02.2022
СНОУБОРД
1. ДИСЦИПЛИНИ: GS, SL
2. ДИСЦИПЛИНИ КУПА “МАЛЬОВИЦА”: GS /U8 – U19/
3. ДИСЦИПЛИНИ КУПА „БОРОБОРД”: SL /U8 – U19/
4. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: GS – К.К. МАЛЬОВИЦА; SL – К.К МАЛЬОВИЦА
5. ДАТИ: 01.02.2022г. GS; 02.02.2022г. SL
6. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
o
o
o
o
o

U8 – момичета и момчета родени
U11– момичета и момчета родени
U13 – момичета и момчета родени
U15– момичета и момчета родени
U19– юноши и девойки родени

2014-2016г.
2011-2013г.
2009 - 2010г.
2007-2008г.
2003-2006г.

7. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Всеки състезател следва да заплати такса за участие - 20
(двадесет) лева, за всеки един стартов ден. Заплащането на таксите ще се
извърши по време на техническите конференции.
8. ПРАВИЛА: 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

9. ЗАЯВКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО: Всички заявки за състезанието трябва да бъдат
направени през електронната система за заявки на БФСки: https://timingsb.bfski.com
При проблеми със системата и нужда от съдействие, моля обърнете се към:
Ася Илиева – Е-mail: assia.ilieva@bfski.com GSM: 0878 105 990
КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКИ: 29.01.2022г. (Събота)
10. ОТГОВОРНОСТ: Съгласно Наредбата на БФСки, подавайки заявка за участие в
състезания от ДСК на БФСки, 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.
11.

ТЕХНИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Техническите конференции за състезанията ще се проведат, като следва:
•
•

31.01.2022г.- GS - във фоайето на хотел „Мальовица” от 18.00ч. /присъствено/
01.02.2022г.- SL - във фоайето на хотел „Мальовица” от 18.00ч. /присъствено/

12. ДОСТЪП ДО СЪОРЪЖЕНИЯТА:
Организаторът ще осигури безплатно ползване на лифтовите съоръжения в
дните на състезанията за всички официално заявени състезатели и треньори.

13. НАСТАНЯВАНЕ:
Хотел „Мальовица“
За контакти: 0884 364681 и 0895 982510 При заявяване на настаняване в
хотела, моля всеки да каже, че е за състезанието по сноуборд (това е
изискване по молба на хотела).

ПРОГРАМА
ДАТА:

Вторник
01.02.2022

Сряда
02.02.2022

ЧАС:

СЪБИТИЕ:

09:15

Инспекция на журито,
Разглеждане І-ви манш

09:45

Старт І-ви манш

12:20

Старт ІІ-ри манш

30 мин след
края на
състезанието
09:15

Награждаване на
победителите

09:45

Старт І-ви манш

12:20

Старт ІІ-ри манш

30 мин след
края на
състезанието

Награждаване на
победителите

СЪСТЕЗАНИЕ:

Писта „Ръждавица“

Инспекция на журито,
Разглеждане І-ви манш

Писта „Ръждавица“

