Обща Информация
Възрастови групи

Сноуборд:
Мъже и жени: Родените през 2002г. и по-рано.
Юноши и девойки: Родените през 2003, 2004, 2005, 2006г.
Момчета и момичета U15: Родените през 2007, 2008г.
Момчета и момичета U13: Родените през 2009, 2010г.
Момчета и момичета U11: Родените през 2011, 2012, 2013г.
Момчета и момичета U8: Родените през 2014, 2015, 2016г.

Такса участие

20.00лв на участник.

Заявки

Заявки за всички предстоящи състезания ще бъдат приемани от Клубовете не по- късно
от споменатия срок САМО чрез електронната система на БФСки.
Не по късно от 23:59ч на 23.03.2021г.

Срок за заявки
Отговорност

Правила

Застраховка

Пред състезателен
медицински преглед

Техническа конференция

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.
Състезанието се провежда в съответствие със Състезателния правилник на ФИС,
Наредбите на БФСки за сезон 2020/2021г. и Правилата за прилагане на
противоепидемични мерки при провеждане на състезания от ДСК на БФСки.
Всеки състезател трябва да притежава валидна медицинска застраховка.
Организаторите, Българска Федерация Ски, „Витоша Ски“ 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 състезанието и не
са по вина на организатора.
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 (в WhatsApp групата)
медицинските заключения на своите състезатели не по-късно от два часа преди
началото на първата техническа конференция.
Допълнителна Информация
Техническите конференции ще се проведат онлайн с платформата GoToMeeting.
Използвайте линка по-долу за присъединяване към онлайн срещите.
TK за Купа „Алекс Иванов“ 24.03.22, 19.00ч
https://meet.goto.com/BFskiMeetings/bfski_sb_tcm

Официална комуникация
по време на състезанието

Цялата официална информация – документи, инструкции на Журито, съобщения и
т.н. ще се извършва през специално създадена група в мобилното приложение
WhatsApp:
SB events BFSki 20/21 https://chat.whatsapp.com/I9XrFSluK9zKdC0by5twgT линк или QR
код за присъединяване:

Тренировки
Формат на състезанието

В деня на състезанието - Състезателите ще имат право на не повече от 1 тренировъчно
спускане.
Състезанието ще се проведе по класирането от ДП Сноубордкрос, директно в схеми на
елиминация.

Достъп до съоръженията

Организаторът ще осигури безвъзмездно използване на лифтовите съоръжения в
зоната на състезателното трасе, само в деня на състезанието и само за официално
заявените лица.

Анти-Допинг контрол

Анти-допингов контрол може да присъства.

Табло с резултати

Поради мерки за безопасност няма да има информационно табло в зоната на
финала.

Официални лица

Технически делегат:
Ръководител състезание: Виктор Димитров
Рефер: Сотир Марков

Предварителна програма
25.03.22г.

Купа „Алекс Иванов“
08.45h

Раздаване състезателни потници и пропуски

Долна станция Лале 1

09.15 – 09.35h
09.45 – 10.45h

Разглеждане
Тренировка – 1 рън

11.00h

Старт – 1st Heat

След края на състезанието

Награждаване

Сноуборд - Всички възрасти
Сноуборд - Всички възрасти
Мъже и Жени
Юноши и Девойки
U15
U13
U11
U8
В зоната на финала

