НАРЕДБА
за провеждане на Национален туристически ски
поход “Стара планина– 2019”
І. Цел и задачи
Националният туристически ски поход “Стара планина 2019” се посвещава на 141 години от Шипченската епопея и 141
години от Освобождението на България. Целта му е да се провери
общата физическа подготовка на участниците, психическата им
устойчивост, волевата подготовка, способността им да се справят
бързо и безпогрешно с неочаквано възникнали сложни ситуации,
предизвикани от сложните и сурови планински условия, да се
покрият изискванията от НСК. Освен това преходите изискват
отлично усвоени различни двигателни навици, владеене на
елементите от ски техниката, познания по ориентиране и богат
планинарски опит.
ІІ. Време, маршрут, график на движение
Националният туристически ски поход “Стара планина 2019” е ІІ категория по трудност по НСК и ще се проведе
съвместно с клуба по ски туризъм при ТД “Хайдут” Калофер,
от 27.02. до 03.03.2019 г. при следния график:
27.02.19 г. – До 09.00 часа пристигане в гр. Калофер в ТД
“Хайдут”. Преход от гр. Калофер – м.”Паниците”– вр.”Параджик
“– х.”Тъжа”- /н/ 6 ч.
28.02.19 г. – х. “Тъжа” – х.”Мазалат” - /н/ 4 ч.
01.03.19 г. – х.”Мазалат” – х.”Узана” - /н/ 4 ч
02.03.19 г. – почивен ден
03.03.19 г. – х. “Узана” – проход “Шипка” – 3 ч. – Участие в
тържествата и отпътуване
ІІІ. Право на участие
В националния туристически ски поход имат право на
участие добре подготвени ски – туристи от клубовете от страната
и индивидуални туристи. На сборния пункт в 9.00 ч.. всеки
участник, трябва да представи на ръководството на ски - похода
следната документация:
- предсъстезателен медицински преглед;
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- планинска здравна застраховка за 1000 лв., за дните на похода,
която е задължителна;
- декларация-образец, че участват на собствена отговорност,
която се попълва на място;
- стартова такса - 3 лв на човек за клубове редовни членове
на федерацията и 5 лв. за нередовни членове и нечленове на
федерацията;
ІV. Екипировка и съоръжения
Всеки участник в похода, трябва да е оборудван с:
1.Алпийски ски с автомати с повдигащи пети.
2.Колани за ски
3.Комбинирани обувки
4.Щеки
5.Помощно въженце, лавинен шнур, карабинер, компас, фенерче,
свирка, личен превързочен пакет, нож и др.
6.Инструменти и резервни части за ски
7.Топла и функционална екипировка
V. Материални условия
Пътните, дневните и нощувките са за сметка на клуба,
дружеството или самия участник. БФТ поема организационните
разходи по подготовката и провеждането на похода.
VІ. Заявки за участие
Писмени поименни заявки за участие трябва да се
представят най-късно до 20.02.19 г. на адрес: 1000 София,
бул.”В.Левски” № 75,ет.5-ти, ст.504, БФТуризъм /за ски поход
“Стара планина - 2019” или на e-mail: bftourism@abv.bg Справки
и информация на тел. – 02 / 930 05 31 или
GSM 0882 966 451 - Д.Кавъркова.
За тези, които искат да пренощуват в Калофер на 26.02.19
година в туристическа спалня “Тинтява” , могат да заявят това на
телефон 0882 966 491 или 0882 966 494 секретар.
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