
                                      

                           
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ ВИ КАНИ НА: 

 

20-22.02.2015 г., Пампорово 

 

1. ДИСЦИПЛИНA 

 

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
 

3. ДАТИ 

Халфпайп Сноуборд, Халфпайп Свободни Ски 
 
Пампорово, България 
 
20-22.02.2015 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

ДАТА: СЪБИТИЕ: 

ПЕТЪК 
20.02.2015 

09:00 – 10:00ч. – Riders meeting  (раздаване на стартови номера) 

10:00 – 11:30ч. – Тренировки Сноуборд 

11:30 – 12:00ч. – Шейп трасе 

12:00 – 13:30ч. – Тренировки Ски 

20:00ч. – Техническа конференция 

 
 

СЪБОТА 
21.02.2015 

9:45 – 10:30ч. – Тренировки Сноуборд 

10:30 – 10:45ч. – Шейп трасе 

10:45 – 11:45ч. – Квалификаций Сноуборд ( 2 ръна ) 

11:45 – 12:00ч. – Шейп трасе 

12:00 – 12:45ч. – Тренировки Ски  

12:45 – 13:00ч. – Шейп трасе 

13:00 – 14:00ч. – Квалификаций Ски ( 2 ръна ) 

18:00ч. – Техническа конференция 

 
 
 
 

НЕДЕЛЯ 
22.02.2015 

9:45 – 10:30ч. – Тренировки Сноуборд 

10:30 – 10:45ч. – Шейп трасе 

10:45 – 11:45ч. – Финали Сноуботд ( 2 ръна ) 

11:45 – 12:00ч. – Шейп трасе 

12:00 – 12:45ч. – Тренировки Ски 

12:45 – 13:00ч. – Шейп трасе 

13:00 – 14:00ч. – Финали Ски ( 2 ръна ) 

Награждаване непосредствено след състезанието. 



                                      

                           
 

 

 

 

 
 

  

 

ПРАВИЛА И 

ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ 

КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ В БФ Ски ЗА СЕЗОН 2014/2015 
Състезанието се провежда в съответствие Състезателния 
правилник на ФИС и Наредбите на БФСки за сезон 2014/2015. 
Състезанието ще се проведе в следните възрастови групи: 

СНОУБОРД: 
Мъже и Жени – право на участие имат родените през 2001 и по – 
рано 

Юноши и девойки – право на участие имат родените през 1997, 1998, 
1999, 2000 и 2001 г. 
Деца старша възраст – право на участие имат родените през 2001 и 
2002г. 
Деца младша възраст – право на участие имат родените през 2002-
2003 
 
СВОБОДНИ СКИ: 
Мъже и Жени – право на участие имат родените през 2000 и по – 
рано 
Юноши и девойки – право на участие имат родените през 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999г. 
Деца старша възраст – право на участие имат родените през 2000 и 
2001г. 
Деца младша възраст – право на участие имат родените през 2002 и 

2003 
 

ЗАСТРАХОВКА И  

МЕДИЦИНСКИ 

ПРЕГЛЕД 
(виж Наредба на 

БФ по Ски) 

Подавайки заявка за участие в състезания от ДСК на БФ по ски 
клубовете декларират, че заявените за участие състезатели са 
клинично здрави, имат сключена планинска и Злополука застраховка 
с достатъчна застрахователна премия,  че са запознати с рисковете 
на ски спорта и ще участват в състезанията на собствена 
отговорност. 

ВАЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

За всеки стартов номер трябва да се внесе депозит в размер на 20лв 
по време на Техническата конференция. Тои ще бъде възстановен на 
капитаните на отборите след края на състезанието. При повреда 
или загуба на  номер, Организаторът задържа депозита като 
компенсация. 

ПОДАВАНЕ НА 
ЗАЯВКИ 

Всички заявки за състезанието по сноуборд трябва да бъдат 

направени през електронната система за заявки на БФСки:  
www.timing-sb.bfski.com   
Всички заявки за състезанието по свободни ски можете да 
изпращате на следната електронна поща : snowboard@bfski.com 
 
Заявките се приемат до преди започването на първата техническа 
конференция. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА 

ОТБОРИТЕ И 
ПЪРВА 

ТЕХНИЧЕСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Регистрацията на отборите ще се извърши по време на първата 

техническа конференция, която ще се проведе на 20.02 от 20:00ч в 

хотел Перелик (зала Снежанка). 

Състезателите на клубовете, които нямат представители на 

Техническата конференция няма да бъдат допуснати до жребий. 

mailto:snowboard@bfski.com


                                      

                           
 

 

 

 

 
 

  

 

 

ТРЕНИРОВКИ И 
ДОСТЪП ДО 

СЪОРЪЖЕНИЯТА 

На 15.02 трасето ще бъде отворено за тренировки. 

Организаторът ще осигури безплатно ползване на лифтовите 

съоръжения в деня на състезанието за всички официално заявени 

състезатели и треньори 

 

НАСТАНЯВАНЕ 
 

 

.  
 

 
 
Информация за настаняването е описана по – надолу в поканата. 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 

СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Иван Фърков 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛЕГАТ 

 

Виктор Жеков 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                           
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

      ВВ     НВ     FB 

Двойна стая- деца до 12 год.                 23.00        25.00   28.00 

 Деца от 12 до 16год.                29.00    32.00   38.00 

Състезатели над 16год. възраст  35.00   38.00   44.00 

Придружители – легло в двойна стая                38.00   39.00   45.00 

Доплащане за единична стая – 20.00лв. 

На 10 деца – 1 безплатен треньор                     

Цената включва : 

- Нощувка ,засраховка, туристически данък, закуска на блок маса, с или без обяд на меню, вечеря на блок 

маса 

- Фитнес зала 

- Безплатен достъп до интернет  

- Безплатен паркинг 

 

За информация и резервации: 

 0885 404 606, 0886 771772 

e-mail:hotelprespa@abv.bg 

web:http:// hotel-prespa.com 

 

 

 



                                      

                           
 

 

 

 

 
 

  

 

                                   

                                         О Ф Е Р Т А 

 

 
Цена на човек на вечер: 30лв със закуска 

Цена на човек на вечер: 40лв със закуска и вечеря 

 

Свободни места : около 20-25 човека (в двойни и тройни стаи) 

 

http://zora-pamporovo.com/bg/ 
 

 
   


