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Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

Квалификация и  държавно първество по туристическо ски 

рали 2019 

 

І. Цел  и  задачи 

Квалификацията за държавното първенство по туристическо 

ски-рали през 2018 година за юноши и девойки младша и старша 

възраст, мъже, жени и ветерани, се организират и провеждат, като 

открити състезания и имат за цел да се провери общата физическа 

подготовка на състезателите, 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 и  се 

определят участниците в държавното първенство по туристическо 

ски рали и победителите в него. Освен това състезателните етапи 

изискват отлично усвоени различни двигателни навици, владеене 

на елементите от ски техниката, познания по ориентиране и богат 

планинарски опит. 

 

ІІ. Време  и  място 

Квалификацията ще се проведат на 07-08.03.2019 год. в 

района на  х.”Смолянски езера”. Пристигане на състезателите и 

настаняване до 18 часа на 07.03.2019 год. Техническата 

конференция за квалификация ще бъде в 19 часа, а държавното 

първенство ще се проведе на 09-10.03.2019  година, като в него ще 

вземат участие класиралите се до 15 място във всички възрастови 

групи на квалификационните състезания по туристическо ски-рали  

за юноши и девойки младша и старша възраст, мъже и жени и 

ветерани и ветеранки. Техническа конференция за държавното 

първенство ще се проведе в 19 часа на 08.03.2019 година. 

 

ІІІ. Право  на  участие 

 В квалификациите имат право на участие представители на 

клубовете по ски-туризъм съгласно Правилника за провеждане на 

състезания по туристическо ски рали, картотекирани в БФТ  в 

следните възрастови групи: юноши и девойки младша и старша 
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възраст, мъже и жени и ветерани и ветеранки, а в  държавното 

първенство класиралите се до 15 място във всички възрастови 

групи на квалификационните състезания по туристическо ски-рали.  

Преди техническата конференция всеки ръководител на 

отбор, трябва да представи в секретариата следната документация: 

     -   предсъстезателен медицински преглед; 

     - планинска здравна застраховка за 1000 лв., за дните на 

състезанията е задължителна /може да се направи  и при 

ръководството на състезанията/; 

-   документ удостоверяващ възрастовата група /лична карта 

или Акт за раждане/ 

               -  Класиралите се в квалификациите до 15 място от всички 

възрастови групи, добиват право на участие в държавното 

първенство по туристическо ски рали.  

              - стартова такса - 3 лв на човек  за клубове редовни 

членове на федерацията и 5 лв. за нередовни членове и 

нечленове на федерацията; 

Класиралите се до 3 място мъже, жени, юноши и девойки 

младша и старша възраст  и ветерани ще бъдат наградени с медали, 

а комплексните победители до трето място с купи. 

 

ІV. Екипировка  и  съоръжения 
Състезателите участвуват в състезанието със ски екипировка 

по избор, съгласно чл. 7 от правилника. 

 

V. Материални  условия 

Разходите за участие на състезателите в квалификационните 

състезания и държавното първенство са за сметка на клубовете, 

дружествата или на самите участници. Организационните разходи 

са за сметка на БФТ. Цената на нощувката за участниците в ралито 

е 18 лв. за стая със санитарен възел и 15 лв. за стая с общ санитарен 

възел е храноден,  а храна заявена за деня е 15 лв със закуска, обяд 

и вечеря 15 лв. или пълен храноден за стая със санитарен възел е 33 

лв, а без санитарен възел 30 лв.  
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 VІ. Заявки  за  участие 

  Писмени поименни заявки за квалификационните 

състезания по туристическо ски рали по възрастови групи, трябва 

да се изпратят най-късно до 22.02.19 год. на адрес: бул. “В. Левски” 

№ 75, ет.V, ст.504,  1000 София /за туристическото ски рали/. или 

на e – mail: bftourism@abv.bg  

За справки и информация тел.: 02/ 930 05 31 или GSM 0882 

966 451 Д. Кавъркова. Заедно със заявките за участие на 

състезателите да се дава и бройката на ръководителите и какъв 

пакет ще ползвате/- само нощувка или пълен храноден/,  тъй като 

местата за спане са ограничени.     

         

          

Б Ф Туризъм     
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