ПОЛОЖЕННЯ
Про Міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту

BUKOVEL KIDS CUP 2019
ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ:
І етап – 25-27 січня 2019 р.
ІІ етап – 08-10 лютого 2019 р.
ІІІ етап – 15-17 березня 2019 р.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ТК «Буковель», с. Поляниця, Івано-Франківська область, Україна.
МЕТА ЗМАГАНЬ:
 популяризація та розвиток Олімпійських дисциплін гірськолижного спорту в Україні.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
 пропаганда здорового способу життя та активного відпочинку серед молоді;
 організація цікавого дозвілля для гостей ТК «Буковель»;
 покращення ефективності та якості навчально-тренувальної роботи спортивних клубів і шкіл.

1. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:
1.1. Підготовка та проведення змагань здійснюється компанією Bukovel Sport Management Team.
1.2. Безпосереднє проведення змагань здійснюється головним суддею та організаційним комітетом, який
затверджується компанією Bukovel Sport Management Team.
1.3. 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.
1.4. Контакти організаторів змагань:
 sportbukovel.com
 +38 093 863 57 97
 sportbukovel@gmail.com
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2. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ BUKOVEL KIDS CUP 2019:
2.1. У змаганнях приймають участь команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), громадських
організацій, спортивних клубів та учасники, які виступають індивідуально.
2.2. До участі в змаганнях допускаються учасники, які попередньо зареєструвалися від 2001 до 2014 року
народження у відповідних вікових категоріях.
2.3. Склад команди: 12 спортсменів, 2 тренери та 1 представник.
2.4. Для участі в змаганнях кожен учасник повинен сплатити стартовий внесок в розмірі 300 грн./1 день старту.
2.5. На прохання головного судді в день проведення змагань кожен учасник зобов’язаний пред’явити
документ, що підтверджує особу та її вік.
2.6. Кожен учасник змагань повинен мати:
 гірськолижне спорядження: гірські лижі, черевики, шолом, окуляри (при необхідності можна
завчасно взяти в пунктах прокату курорту);
 стартовий номер, який береться в організаторів під час остаточної реєстрації;
 документ, що підтверджує особу;
 письмовий дозвіл одного з батьків на участь дитини у змаганнях;
 страховий поліс від нещасних випадків.
2.7. Стартові номера для учасників видаються з 8:00 до 9:00 в день проведення. Для отримання комплекту
стартових номерів представник команди повинен внести заставу (грошова застава в розрахунку 200 грн. за 1
стартовий номер, паспорт або посвідчення водія), яка повертається одразу після повернення комплекту
стартових номерів по завершенню церемонії нагородження.
2.8. Кожен учасник змагань, одягнутий в маніжку зі стартовим номером, отримує безкоштовний прохід на
витяг протягом часу проведення змагань.

3. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:
Реєстрація учасників на кожен етап та оновлення інформації про змагання відбувається на сайті:
sportbukovel.c om/ КАЛЕНДАР / BUKOVEL KIDS CUP 2019 / ВІДПОВІДНИЙ ЕТАП;
ІНДИВІДУАЛЬНА ЗАЯВКА (якщо виступаєте без команди) заповнюється по формі на сайті;
КОМАНДНА ЗАЯВКА (для команд) встановленої форми скачується на сайті, заповнюється та надсилається на
електронну адресу: sportbukovel@gmail.com:
 про допуск до змагань керівники команд будуть повідомлені по телефону або електронним листом;
 реєстрація закінчується за 24 годин до початку змагань;
 довідка за телефоном +38 093 86 35 797.
Остаточні командні заявки подаються організаторам за день до початку змагань, під час роботи мандатної
комісії. Заявки повинні бути затверджені підписом і печаткою лікаря та установи, яка відправляє команду.
Заявки, що не відповідають встановленим формам або подані пізніше зазначених термінів не приймаються.
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4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ:
4.1. Змагання проводяться згідно з правилами змагань з гірськолижного спорту Міжнародної лижної
федерації (FIS) та цього положення.
4.2. Вид змагань: особисто – командні.
4.3. Категорії учасників:
№
І
ІІ

ІІІ
ІV
V
VІ

категорія

роки народження

молодші групи
діти – дівчата
діти – хлопці
діти – дівчата
діти – хлопці
старші групи
діти – дівчата
діти – хлопці
діти – дівчата
діти – хлопці
діти – дівчата
діти – хлопці
юніори – дівчата
юніори – хлопці

2011 – 2014 р. н.
2011 – 2014 р. н.
2009 – 2010 р. н.
2009 – 2010 р. н.
2007 – 2008 р. н.
2007 – 2008 р. н.
2005 – 2006 р. н.
2005 – 2006 р. н.
2003 – 2004 р. н.
2003 – 2004 р. н.
2001 – 2002 р. н.
2001 – 2002 р. н.

дати старту
25.01.2019 – І етап
08.02.2019 – ІІ етап
15.03.2019 – ІІІ етап

дисципліна

ДЕНЬ І – GS
(2 спроби)
ДЕНЬ ІІ та ІІІ-тренування

ДЕНЬ І-тренування
ДЕНЬ ІІ – GS
26-27.01.2019 – І етап
(2 спроби)
09-10.02.2019 – ІІ етап
ДЕНЬ ІІІ – SL
16-17.03.2019 – ІІІ етап (2 спроби)

4.4. Дисципліни:
 слалом-гігант (GS);
 спеціальний слалом (SL).
4.5. Для визначення результату учасникам надаються дві спроби.
4.6. Місце проведення: траса 5 F.

5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ ТА КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ:
5.1. Особисті місця визначаються у кожній дисципліні кожного етапу змагань.
5.2. Залікові очки у кожній віковій категорії нараховуються учасникам згідно з таблицею нарахування очок,
відповідно до зайнятих місць.
5.3. Командні місця визначаються у кожному етапі змагань за сумою очок, що набрали члени команди
відповідних вікових категорій.
5.4. Остаточні командні місця визначаються за сумою всіх очок, що набрали члени команди протягом всіх
3-х етапів змагань.

ТАБЛИЦЯ НАРАХУВАННЯ ЗАЛІКОВИХ ОЧОК
BUKOVEL KIDS CUP 2019
Місце 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Очки 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
ДЕНЬ ПРИЇЗДУ
24.01.2019 - І етап / 07.02.2019 - ІІ етап / 15.03.2019 - ІІІ етап
16:00 - 17:00 – засідання суддівської колегії, прийом остаточних заявок команд,
нарада з представниками команд, оплата стартових внесків, жеребкування
(місце проведення буде повідомлено напередодні)
ДЕНЬ І (дисципліна: слалом-гігант GS, молодші групи)
25.01.2019 - І етап / 08.02.2019 - ІІ етап / 16.03.2019 - ІІІ етап
08:00 - 09:00 – отримання стартових номерів, оплата стартових внесків (нижня станція витягу)
09:00 - 09:30 – перегляд траси змагань
09:30 - 09:45 – підготовка до старту, старт перших відкриваючих
09:45 - 10:45 – проведення змагань з дисципліни слалом-гігант (І спроба)
10:45 - 11:00* – перестановка (або коректування) траси змагань
11:00 - 12:00* – проведення змагань з дисципліни слалом-гігант (ІІ спроба)
12:00 - 14:00* – підведення підсумків змагань
14:00 - 14:30* – церемонія нагородження (молодші групи)
ДЕНЬ ІІ (дисципліна: слалом-гігант GS, старші групи)
26.01.2019 - І етап / 09.02.2019 - ІІ етап / 17.03.2019 - ІІІ етап
08:00 - 09:00 – отримання стартових номерів, оплата стартових внесків (нижня станція витягу)
09:00 - 09:30 – перегляд траси змагань
09:30 - 09:45 – підготовка до старту, старт перших відкриваючих
09:45 - 10:45 – проведення змагань з дисципліни слалом-гігант (І спроба)
10:45 - 11:00* – перестановка (або коректування) траси змагань
11:00 - 11:30* – перегляд траси змагань
11:45 - 13:00* – проведення змагань з дисципліни слалом-гігант (ІІ спроба)
13:30 - 16:00* – підведення підсумків дня змагань
ДЕНЬ ІІІ (дисципліна: спеціальний слалом SL, старші групи)
27.01.2018 - І етап / 10.02.2019 - ІІ етап / 18.03.2019 - ІІІ етап
08:00 - 09:00 – отримання стартових номерів, оплата стартових внесків (нижня станція витягу)
09:00 - 09:30 – перегляд траси змагань
09:30 - 09:45 – підготовка до старту, старт перших відкриваючих
09:45 - 10:45 – проведення змагань з дисципліни спеціальний слалом (І спроба)
10:45 - 11:00* – перестановка траси змагань
11:00 - 11:30* – перегляд траси змагань
11:45 - 13:00* – проведення змагань з дисципліни спеціальний слалом (ІІ спроба)
13:00 - 14:00* – підведення підсумків змагань
14:00 - 14:30* – церемонія нагородження
14:30 - 15:00* – повернення стартових номерів
* точний час повідомляється суддею інформатором на фініші під час проведення змагань
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7. ПОРЯДОК СТАРТУ:
7.1. Порядок старту в кожній категорії визначається жеребкуванням.
7.2. Категорії учасників стартують в послідовності від молодших до старших.
7.3. У кожній віковій категорії першими стартують дівчата, потім хлопці.

8. НАГОРОДЖЕННЯ:
8.1. Призери (І-ІІІ місця) у кожній категорії, кожного етапу змагань, нагороджуються медалями та грамотами
від організаторів змагань.
8.2. На кожному етапі розігрується 20 комплектів нагород (60 призерів).
8.3. Команди-призери (І-ІІІ місця) за підсумком трьох етапів будуть нагороджені кубками від організаторів
змагань.
8.4. СУПЕР ПРИЗ від ТК «Буковель» - 45 абонементів на катання для команд-призерів
підсумком трьох етапів.

(І-ІІІ місця) за

8.5. Додаткові призи передбачаються при залученні партнерів та спонсорів змагань.
8.6. Запрошуємо до співпраці та партнерства компанії які мають бажання заявити про себе на ТК Буковель та
підтримати найкращих спортсменів України.

9. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ:
Компанія
Bukovel Ski School
sportbukovel.com
тел.: +38 093 863 57 97

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

Дане положення є офіційним викликом для участі у змаганнях
Бажаємо Вам приємного відпочинку та незабутніх вражень
під час перебування на курорті «Буковель»!

BUKOVEL KIDS CUP 2019

sportbukovel.com

Сторінка 5 з 5

