БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ , ЮЛЕН АД И БАНСКО ВИ КАНЯТ НА

1. СЪБИТИЕ: СЛОУПСТАЙЛ / БИГ ЕЪР – МЪЖЕ & ЖЕНИ, ЮНОШИ & ДЕВОЙКИ,
МОМИЧЕТА & МОМЧЕТА U15, МОМИЧЕТА & MOMЧЕTA U 13,
2. МЯСТО: БАНСКО
3. ДАТИ: 17 – 18 .03.2022
4. ПИСТА: ФЪН ПАРК ПЛАТО
5. ПРАВИЛА:
Всички състезания от ДСК на БФСки се провеждат съгласно международния правилник
на ФИС и обща наредба за провеждане на състезания на БФСки и наредба за провеждане
на състезания в дисциплината Сноуборд.
6. ЗАЯВКИ:
Подаване на заявка става посредством он – лайн системата на БФСки на следния адрес
:
Сноуборд: https://timing-sb.bfski.com
КРАЕН СРОК: 15.03.2022
7. ОТГОВОРНОСТИ:
Всички състезатели, треньори и технически лица, които ще вземат участие в
събития правят това под свой риск. При стартиране всеки състезател потвърждава,
че състезателното трасе и взетите обезопасителни мерки са адекватни и
достатъчни. Организационният комитет, БФСки, Юлен АД и техническите лица, не
носят отговорност за загуби или наранявания претърпени от състезател, треньор
или технически лице във връзка с организацията на състезанието.
8. ЗАСТРАХОВКА:
Всеки състезател е длъжен да има сключена застраховка „Злополука за спортисти“ и
Планинска застраховка. Организационният комитет, БФСки или Юлен АД не носят
отговорност за инциденти, нарушена екипировка или изгубена екипировка по време на

тренировките или състезателните спускания, нито са отговорни за искове от трети
страни.
9. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
Първата техническа конференция ще бъде проведена на 16-ти Март от 19:30 ч в
онлайн платформата GoToMeeting:
BFSki_SB_TCM
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://meet.goto.com/BFskiMeetings/bfski_sb_tcm
You can also dial in using your phone.
(For supported devices, tap a one-touch number below to join instantly.)
Bulgaria: +359 2 906 0606
- One-touch: tel:+35929060606,,478828989#
Access Code: 478-828-989
More phone numbers:
(For supported devices, tap a one-touch number below to join instantly.)
Greece: +30 21 0 300 2693
- One-touch: tel:+302103002693,,478828989#
Romania: +40 31 780 1159
- One-touch: tel:+40317801159,,478828989#
Get the app now and be ready when your first meeting starts: https://meet.goto.com/install

10.

Официална комуникация: Официалната състезателна комуникация ще бъде в WhatsApp:
SB events BFSki 21/22. Можете да влезете в групата посредством линка:

https://chat.whatsapp.com/JTevdklB1ssL2AidSa2Y4A
или QR код:

11.

Разпространяване на номерата:

Повече информация относно разпространяването на номерата ще бъде съобщена по
време на първата техническа конференция. Незабавно след края на състезанието
номерата трябва да бъдат върнати в зоната на финала.
12. ТРАНСПОРТ:
Отборите са отговорни за транспрота си до Банско.
13.

Настаняване:

Хотел Мура***

Двойна стая, на база полу пансион : 60 лв на човек, на ден
Единична стая, на база полу пансион : 75 лв на човек, на ден
Двойна стая, на база закуска : 42 лв на човек, на ден
Единична стая, на база на база закуска : 57 лв на човек, на ден
Отдел резервации: res_bansko@balkanholidaysint.com
И копие до: severina.kasarova@balkanholidaysint.com
телефон:+359 888 40 02 73, + 359 749 8 80 40
Краян срок за заявки за настаняване: Вторник 15 Март, 2022
14. Пропуски за лифт:
Безплатно – повече информация ще бъде съобщена по време на техническата
конференция
15.

Жури: БФСки Технически делегат – Станислав Черешаров
Ръководител състезание – Виктор Димитров

TIMETABLE
Ден:
Сряда
16.03.2022

Време:
19:30

09:00
ЧЕТВРЪТЪК
17.02.2022

17:30

09:00
ПЕТЪК
18.02.2022

След време за
протест

Събитие:
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛОУПСТАЙЛ
ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

БИГ ЕЪР
ЦЕРЕМОНИЯ ПО
НАГРАЖДАВАНЕ

Място:
On-line meeting on
GoToMeeting platform
Фън парк Плато
On-line meeting on
GoToMeeting platform

Фън парк Плато
Финална зона

