БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ
сезон 2019/2020г.

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА
СЕЗОН 2019/2020

І. Държавни първенства:
А. Държавно първенство за момчета и момичета U14, U16:
16-17.03.2020г. (технични дисциплини) Боровец
01.04.2020г. (скоростни дисциплини) Банско
♦ Момчета и момичета старша възраст – право на участие имат родените през 2004 и
2005г.
♦ Момчета и момичета, младша възраст - право на участие имат родените през 2006 и
2007 г.
♦ Дисциплини: Слалом, Гигантски слалом, Супер Г (Супер Г със ски не по-къси от 170см
и минимален радиус 17м)
Б. Държавно първенство за мъже и жени - FIS Банско:
28.01.2020г. (скоростни дисциплини)
28 – 29.03.2020г. (технични дисциплини)
♦
♦
♦

Право на участие имат родените през 2003г. и по рано
Дисциплини: Супер Г, Алпийска комбинация (със Супер Г ) Гигантски слалом, Слалом
Съгласно член 601.4.6.3от Международния правилник, Журито може да вземе решение
за отстраняване на състезател, поради липса на физически или технически качества

В. Държавно първенство за юноши и девойки - FIS Банско:
27.01.2020г. (скоростни дисциплини)
30 – 31.03.2020г. (технични дисциплини) – Купа Пирин
♦
♦
♦

Юноши и девойки младша възраст – класират се родените през 2003 и 2002г.
Юноши и девойки старша възраст – класират се родените през 2001, 2000 и 1999г.
Дисциплини: Супер Г, Алпийска комбинация (със Супер Г), Гигантски слалом и Слалом.

II. Класиране в държавните първенства:

1. Класирането в Държавното първенство е лично за всички възрастови групи, в двата
пола и то се извършва по отделните дисциплини, съгласно правилника на ФИС.
2. Спортистите, класирали се на първите места в съответните възрастови групи,
получават званието: “ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СКИ АЛПИЙСКИ
ДИСЦИПЛИНИ”.
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ІІІ. Указания и правила за провеждане на състезания по ски алпийски
дисциплини за деца U8-U12г.
1. Състезанията се провеждат в три възрастови групи:
♦ U8 – момичета и момчета родени през 2012, 2013 и 2014г.
♦ U10 – момичета и момчета родени през 2010 и 2011г.
♦ U12 – момичета и момчета родени през 2008 и 2009г.
2. Състезанията се провеждат в дисциплината Гигантски слалом
3. Допустими разлики във височините за отделните групи:
♦ За U8 – максимална разлика във височините: 100 метра
♦ За U10 и U12 – максимална разлика във височините: 150 метра
4. Допустими разстояния между вратите за всички възрасти: от 16 до 22 метра
5. Освен първите трима във всеки пол и група, желателно е класиралите се на 4-6 място да
бъдат наградени.

IV. Класиране за купа “България”, купа „Надежди”
1. Класиранията в състезанията от Държавния спортен календар се точкуват съгласно
приложената таблица:
Място
Точки
1.
25
2.
20
3.
16
4.
13
5.
11
6.
10
7.
9
8.
8
9.
7
10.
6
11.
5
12.
4
13.
3
14.
2
15.
1
Таблица А

2. Класирането за Купа “България” – мъже и жени е лично и се извършва от сбора на найдобрите точки постигнати в отделните дисциплини както следва:
•
•
•
•
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Слалом – 3 старта
Гигантски слалом – 3 старта
Супер Гигантски слалом – 2 старта
Алпийска комбинация – 2 старта
Общо 10 старта
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2. Класирането за Купа “Надежди” – момчета и момичета U14 и U16 е лично и се
извършва от сбора на точките, постигнати от всички състезания в ДСК + точките от
крайното класиране от Националното тестиране на физическите качества за
възрастови групи U14, U16
3. Националното тестиране на физическите качества за възрастови групи U14, U16 се
провежда в следните дисциплини: 30 метра, скок от място, бързина 20 скока, осморка,
гъвкавост, 600 метра (момчета старша 800 метра). Класирането във всяка една
дисциплина се точкува съгласно Таблица А. Ако двама състезатели от една и съща
възрастова група постигнат еднакъв резултат, но са с различна година на раждане, попредно място заема по-младият състезател. За крайното класиране се събират
точките, постигнати в отделните дисциплини. Позициите в крайното класиране на
Националното тестиране отново се точкуват по Таблица А.
4. Ако в крайното класиране на Купа България или Купа Надежди повече състезатели
имат еднакъв брой точки, по-предно място заема този, който има повече предни
класирания.
5. Международните състезания се зачитат за Купа България и Купа Надежди.
6. През сезон 2019/2020 ранглистите за отделните възрастови групи (U8, U10, U12, U14 и
U16) ще бъдат издавани след всяко състезание. За метода на изчисляване на
ранглистите ще бъде публикуван Правилник за ранглистите по ски алпийски д-ни на
БФСки за сезон 2019/2020.
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