ПОКАНА
За участие в състезание по ски алпинизъм за купа
“Сърнена гора”
Уважаеми приятели на планината, за нас е удоволствие да Ви поканим на
традиционното алпийско ски -рали за купа “Сърнена гора”.

Време и място
Състезанието ще се проведе на 12 март 2016 г. в района на Седемте езера - Рила
планина в две състезателни групи : А и Б
- група “А” – кръг от Държавния шампионат за купа “ БФКА - 2016”
- група “Б” – състезание за любители на ски алпинизма.
Техническа конференция : на 11.03.2016г. от 20:00 часа в хижа Пионерска.
Старт на състезанието :
на 12.03.2016 г. от 8:00 часа
Обявяване на резултатите, награждаване и закриване на състезанието: на 12.03.2016
г. от 15:00 часа
Маршрут А : х. Пионерска (през гората) – вр. Камъка – Горната шайба на влека –
х. Ловна – по долината на р. Джерман – основата на вр. Юмрука – до скалите на Сухия
рид по парапет – до горната шайба на влека – спускане до долна станция на лифта.
Маршрут Б : х. Пионерска (през гората) – х. Ловна – по долината на р. Джерман –
основата на вр. Юмрука – до скалите на Сухия рид по парапет – до горната шайба на
влека – спускане до долна станция на лифта.
Право на участие
В група “А” участват отбори от всички възрастови групи, отговарящи на
изискванията на БФКА със следните задължителни условия:
- планинска здравна застраховка за 1000 лв.
- предсъстезателен медицински преглед
- екипировка съгласно правилника за провеждане на алпийски ски-ралита
- стартова такса – 10 лв. на участник.
В група “Б” участват индивидуални състезатели при следните условия:
- планинска здравна застраховка за 1000 лв.
- предсъстезателен медицински преглед
- екипировка съгласно правилника за провеждане на алпийски ски-ралита
- стартова такса – 10 лв. на човек
Материални условия
Разходите за участие на състезателите в ски-ралито са за сметка на клубовете,
дружествата или на самите участници. Организационните разходи по провеждането на
състезанието са за сметка на ТД „Сърнена гора”.
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Награден фонд и класиране
Ваучери за спортна екипировка на класиралите се до трето място от А и Б група.
На всички завършили участници – възпоменателни предметни награди.
Заявки за участие
До 11 март 2016г. на тел. 0888/227-310 – Жеко Вътев
0899/168-848 – Клаудия Милкова
e-mail : mikelekomers@abv.bg
При сериозна промяна на метеорологичните условия организаторите си запазват
правото на изменение на маршрута.
Организатор: Алпийски и Ски клуб при ТД „Сърнена гора”, гр. Стара Загора
Главен съдия : Жеко Вътев
Трасьор :
Васил Флоров
Лекар :
д-р Макаров
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