Гірськолижна та сноуборд школа «Буковель»

ПОЛОЖЕННЯ
Про змагання з лижних перегонів

«Фінал бігового сезону»
Дата проведення: 31 березня - 1 квітня 2013 р. (початок 9:00).
Місце проведення: ТК «Буковель», Івано-Франківська область, с. Поляниця,
(реєстрація біля нижньої станції витягу № 14).

1. Мета заходу:



Популяризація та розвиток активного відпочинку на бігових лижах.
Виявлення юних талантів для залучення до дитячої спортивної секції “Буковель” та майбутнього
олімпійського резерву.

2. Основні завдання:

 Пропаганда здорового способу життя та активного відпочинку.
 Організація цікавого дозвілля для гостей курорту «Буковель».

3. Організація та керівництво проведенням змагань
3.1. Змагання проводяться за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ради Олександра Шевченка.
3.2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється Гірськолижною та сноуборд
школою «Буковель» www.bukovelskishool.соm.
3.3. Безпосереднє проведення змагань здійснюється головним суддею та організаційним комітетом, який
затверджується Гірськолижною та сноуборд школою «Буковель».
3.4. Відповідальність за технічну підготовленість учасників та їх безпеку під час проведення змагань
покладається на представників команд, особистих тренерів та батьків учасників згідно з наказом
Держкомспорту України від 19.02.2004 №496.
3.5. Склад організаційного комітету змагань:
 Литвиненко Павло, ТК «Буковель» – технічний делегат, (заступник директора Гірськолижної та
сноуборд школи «Буковель»);
 Сорокопуд Олег, ТК «Буковель» - менеджер змагань, (працівник відділу спортивних заходів
Гірськолижної та сноуборд школи «Буковель»);
 Стефанюк Ігор – головний суддя, (тренер з бігових лиж).
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4. Учасники змагань
4.1. У змаганнях можуть взяти участь всі бажаючі у відповідних вікових категоріях, які попередньо
зареєструвалися.
4.2. На прохання головного судді, в день проведення змагань кожен учасник зобов’язаний пред’явити
документ, що підтверджує особу та вік.
4.3. Кожен учасник змагань повинен мати:
 страховий поліс від нещасних випадків (можна оформити на місці),
 спорядження: бігові лижі, палиці для бігових лиж, черевики для бігових лиж (при необхідності
можна завчасно взяти в пунктах прокату курорту),
 стартовий номер, який надається організаторами,
 для отримання стартового номера кожен учасник повинен внести заставу (150 гривень), яка
повертається одразу після повернення стартового номера по завершенню церемонії нагородження.
4.4. Кожен учасник змагань віком до 16 зобов'язаний надати наступні документи:
 свідоцтво про народження дитини-учасника,
 письмовий дозвіл одного з батьків на участь дитини у змаганнях.

5. Умови проведення змагань
5.1. Змагання в особистому заліку проводяться згідно з цим положенням. Правила змагань максимально
приближені до правил Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).
5.2. Дисципліна:
 середня дистанція з роздільного старту;
 спринт.
5.3. Категорії учасників:
Діти
 дівчата 2000 р. н. та молодші,
 хлопці 2000 р. н. та молодші.
Юніори
 дівчата 1995 р. н. та молодші,
 хлопці 1995 р. н. та молодші.
Любителі, дорослі
 жінки 1994-1974 р. н. і старші,
 чоловіки 1994-1974 р. н. і старші.
Спортсмени (Еліта)
 жінки 1994-1969 р. н. і старші,
 чоловіки 1994-1969 р. н. і старші.
Ветерани
 жінки 1968 р. н. і старші,
 чоловіки 1968 р. н. і старші.
5.4. Місце проведення: траса для бігових лиж (праворуч від траси 14А).
5.5. Етапи змагань:
 кваліфікація (всі зареєстровані учасники),
 фінальна частина.
5.6. Кваліфікаційні спроби використовується для відбору спортсменів для фінальної частини.
5.7. Фінал проводиться згідно стандартного вибувального формату. В кожен наступний заїзд проходять два
(2) з чотирьох (4) учасників, які фінішували першими.

Буковельська лижня

www.bukovelskischool.com

Сторінка 2 з 3

6. Порядок та строки подання заявок
Заявки встановленої форми на участь у змаганнях подаються наступними способами:
 Безкоштовна реєстрація на сайті www.bukovelskischool.com
(у розділі – Події сезону 2013, «Буковельська лижня»); до 14:00, 30 березня 2013 р.
 Безкоштовна реєстрація в день проведення змагань
(нижня станція витягу №14) з 9:00 до 10:00, 31 березня та 1 квітня 2013 р.
Деталі за телефоном: +38 093 86 35 797 (у робочі дні з 10:00 до 18:00).

7. Програма змагань
31 березня 2013 р. (середня дистанція з роздільного старту)
09:00 – 10:00 – реєстрація учасників змагань, отримання стартових номерів
(нижня станція витягу №14).
10:00 – 10:15 – жеребкування.
10:15 – 10:30 – відкриття змагань, збір учасників на старті.
10:30 – 14:00 – проведення змагань (середня дистанція з роздільного старту).
1 квітня 2013 р. (спринт)
10:00 – 10:15 – жеребкування.
10:15 – 12:00 – проведення змагань (кваліфікація).
12:00 – 12:30 – визначення результатів кваліфікаційних заїздів, формування фінальних пар.
12:30 – 14:30 – проведення змагань (фінал).
14:30 – 15:00 – підведення підсумків змагань.
15:00 – 15:30 – закриття змагань, церемонія нагородження.

8. Порядок старту (спринт)
8.3. У фінальних заїздах чотири (4) учасники стартують одночасно.
8.4. Вибір стартової позиції протягом кожного фінального заїзду визначається кваліфікаційним місцем.

9. Нагородження
9.1. Переможці та призери визначаються у кожній категорії учасників.
9.2. Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями та цінними призами від
організаторів змагань і спонсорів.
9.3. Нагородження проводиться одразу по закінченню змагань.

10. Контакти організаторів змагань
Гірськолижна та сноуборд
школа «Буковель»
www.bukovelskischool.соm
тел.: +38 098 88 03 230

Менеджер змагань
Святослав Вережак
тел.: +38 093 86 35 797
e-mail: sportbukovel@gmail.com

Туристичний комплекс
«Буковель»
www.bukovel.com
тел.:. +38 0342 595 546

Бажаємо Вам приємного відпочинку та незабутніх вражень
під час перебування на курорті «Буковель»!
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