ПРАВИЛА
ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
ПО СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
27 февруари 2017 г.
I. ДАТА И МЯСТО :
27 февруари 2017 година / понеделник/ - Витоша , писта „Витошко лале”oт 10.30 ч.
от 9.30 до 10.25 часа – разглеждане на трасето на състезанието
II.ПРАВО НА УЧАСТИЕ : Ученици – дневна форма на обучение в следните възрастови групи:
 1 група - момичета 3 - 4 клас
 2 група - момчета 3 - 4 клас
 3 група - момичета 5- 6 клас
 4 група - момчета 5 - 6 клас
 5 група - момичета 7 – 8 клас
 6 група - момчета 7 – 8 клас
 7 група - момичета 9-10 клас
 8 група – момчета 9-10 клас
 9 група - момичета 11-12 клас
 10 група – момчета 11-12 клас
Без право на участие са ученици от спортните училища и ученици в самостоятелна форма на
обучение.
Всеки отбор трябва да има участници и в двата пола.
Не се допуска участие на ученици от по-малка възрастова група в по-голяма, както и
обратното.
III. РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Състезание в дисциплината гигантски слалом – един манш /при добри условия – първите 6 по
време – втори манш /.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ








Списък на отбора – три имена, дата на раждане, клас, училище/пълно наименование/,
район, възрастова група, учител- ръководител на отбора /име и фамилия, телефон/ заверен от Директора на училището с подпис и печат;
Документ за самоличност / лична карта, бележник/ по време на състезанието;
Документ за предсъстезателен медицински преглед;
Задължителна планинска застраховка - спорт ”Ски”;
Техническа заявка – по образец – 2 екземпляра - срок 22.02.2017 г.

V. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – 23 февруари 2017 г. /четвъртък/ от 12.30 часа на ул.
„Оборище” № 44, етаж 1, дирекция „ПИСТ” (сградата се намира до 164 Гимназия с
преподаване на испански език , пряка - ул. „Джовани Горини” - автобуси: 72, 9 ).
ВАЖНО: !!! - Задължително присъствието на учителя – ръководител на отбора или
упълномощено от него лице;
- Водачите-учители на отборите задължително представят Заявка-образец
за всяка възрастова група;
- Ще бъде извършено тегленето на номерата и реда на стартиране на
състезателите за всички групи.

VI. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Крайният срок за подаване на заявки / техническа заявка по образец/ е 22 февруари 2017 г., на
адрес: e-mail: pcherneva@sofia.bg; ул. „Оборище” № 44, етаж 4, офис 1; тел/факс: 981 07 44;
Координатор: П. Чернева - 0887 928 552
VII. СТАРТОВИ НОМЕРА
1. Състезателните номера ще се раздават на техническата конференция, на
ръководителите на отбори - N-а отбелязан върху 2-ри екз. на състезателния
списък срещу съответното име на участника;
2. След приключване на състезанието ръководителите на отбори събират от
участниците стартовите номера и ги предават на Пелагия Чернева на писта
„Лалето”;
VIII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ


Градско първенство по ски - индивидуално и отборно класиране.
Награден фонд: Медали от 1 до 3 място; грамоти от 1 до 6 место;
Отборно класиране: Купи от 1 до 3 место.
Предметни награди: от 1 до 3 место
Начина на определяне на призьорите в отборното класиране, ще бъде уточнено
на Техническата конференция от организаторите.
Награждаването ще се извърши 30 минути след завършване на състезанието на
финалната алея.
IX. СБОРЕН ПУНКТ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ: - 27.02.2017 /понеделник/:
- 08.00 часа – с автобуси от Национален стадион «Васил Левски» до «Лифт-Симеоново»;
- или 09.00 часа - Начална станция на «кабинков лифт -Симеоново».
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. За участници, които нямат собствена ски екипировка, се предоставя
възможност за наемане на ски и обувки срещу 12 лева на ден, документ за самоличност на
ръководителя на отбора, стартов номер.
2. Организаторите си запазват правото да променят регламента на техническата
конференция.
3. Контестации се подават до главния съдия на състезанието до 15 минути след
приключване на състезанието.
ВАЖНО:
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДОПУСНАТИ
СЪСТЕЗАНИЕТО САМО ПРИ НАЛИЧИЕ НА КАСКА!
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Всички възникнали спорове се уреждат съгласно правилника на Българска Федерация Ски
и споразуменията, приети на техническата конференция.
Организаторите си запазват правото, при лоши меторологични условия да променят
датата.

