ПОЛОЖЕННЯ
Про дев’ятий Всеукраїнський дитячий турнір з гірськолижного спорту

«КУБОК ЯНИ КЛОЧКОВОЇ 2020»
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 1 березня 2020 року.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ТК «Буковель», с. Поляниця, Івано-Франківська область,

(дитячий майданчик біля витягу № 1R, за готелем Skiland House).
МЕТА ЗМАГАНЬ:


залучення дітей до занять гірськолижним спортом;

 популяризація здорового способу життя, активного відпочинку та високих
спортивних досягнень, за прикладом Олімпійської чемпіонки – Яни Клочкової.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 безкоштовне навчання дітей катанню на гірських лижах інструкторами лижної та
сноуборд школи «Буковель»;
 організація та проведення міні-змагань для дітей у форматі «Веселі старти».
1. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:
1.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється
компанією Bukovel Ski School.
1.2. Безпосереднє проведення змагань здійснюється головним суддею та
організаційним комітетом.
1.4. Склад організаційного комітету змагань:
 Клочкова Яна, м. Київ – ініціатор змагань (Олімпійська чемпіонка з плавання);
 Литвиненко Павло, ТК «Буковель» – головний суддя (керівник Bukovel Ski School);
 Вережак Святослав, ТК «Буковель» – директор змагань (менеджер Bukovel Ski School);
 Котула Степан, ТК «Буковель» – секретар змагань (менеджер Bukovel Ski School).
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2. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ КУБОК ЯНИ КЛОЧКОВОЇ 2020:
У змаганнях беруть участь усі бажаючі діти від 2013 до 2016 року народження.
Змагання проводяться в дисципліні слалом-гігант (веселі старти).
Для визначення результату учасникам надаються дві спроби.
Змагання проводяться згідно з даним положенням і максимально наближені до
правил FIS.
Кожен учасник зобов'язаний надати наступні документи:
 паспорт одного з батьків або відповідальної особи (оригінал);
 свідоцтво про народження дитини – учасника (копія або оригінал);
 письмовий дозвіл одного з батьків на участь дитини у змаганнях.
Кожен учасник змагань повинен мати:
 гірськолижне спорядження: лижі, черевики, шолом, окуляри (при необхідності
можна завчасно взяти в пунктах прокату курорту);
 страховий поліс від нещасних випадків;
 стартовий номер (маніжка), який береться в організаторів;
 для отримання стартового номера (маніжки) кожен учасник повинен внести
заставу (паспорт одного з батьків або 200 гривень), яка повертається одразу після
повернення стартового номера (маніжки).

3. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:
Реєстрація учасників та оновлення інформації про змагання відбувається на сайті:
sportbukovel.com / КАЛЕНДАР / КУБОК ЯНИ КЛОЧКОВОЇ 2020;
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ ТА БЕЗКОШКОВНЕ НАВЧАННЯ заповнюється по формі на сайті:
 реєстрація на безкоштовне навчання з інструктором Bukovel Ski School
закінчується за 24 годин до початку змагань;
 довідка за телефоном +38 093 86 35 797.
ОСТАТОЧНА РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ (без навчання з інструктором):
 проводиться безпосередньо на місці
(дитячий майданчик біля витягу №1R) з 8:30 до 11:30, 1.03.2020 року.
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4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
1 березня 2020 року
08:30 – 11:30 – реєстрація учасників змагань та отримання стартових номерів
09:30 – 11:30 – навчання дітей катанню інструкторами Bukovel Ski School, заняття з
підвищення майстерності, ознайомлення з трасою змагань
11:30 – 11:55 – перерва, підготовка до старту змагань
11:55 – офіційне відкриття, вітальне слово Яни Клочкової
12:00 – старт першого відкриваючого змагань
12:01 – 14:00 – проведення змагань (дві спроби)
14:20 – 14:40 – церемонія нагородження

5. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОРЯДОК СТАРТУ:
Учасники стартують в наступній послідовності:
Вікова категорія

Рік народження

Стать

І категорія

2013 р.н.

Дівчата
Хлопці

ІІ категорія

2014 р.н.

Дівчата
Хлопці

ІІІ категорія

2015 р.н.

Дівчата
Хлопці

ІV категорія

2016 р.н. і молодші

Дівчата
Хлопці

6. НАГОРОДЖЕННЯ:
Переможці та призери, визначаються у кожній віковій категорії.
Переможці визначаються за кращим часом проходження траси за сумою двох спроб.
Нагородження проводиться одразу по закінченню змагань.
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Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями від
організаторів змагань.
РОЗІГРУЄТЬСЯ:

8 КОМПЛЕКТІВ НАГОРОД

24 МЕДАЛІ

СУПЕР ПРИЗ
КУБОК ВІД ЯНИ КЛОЧКОВОЇ

ДОДАТКОВІ ПРИЗИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ ВІД ПАРТНЕРІВ ТА СПОНСОРІВ ЗМАГАНЬ
Ми запрошуємо до співпраці та партнерства компанії, які мають бажання заявити
про свій бренд на схилах ТК Буковель та підтримати найкращих гірськолижників.
7. КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ ЗМАГАНЬ:
Компанія Bukovel Ski School
sportbukovel.com

тел.: +38 093 86 35 797

Туристичний комплекс «Буковель»
www.bukovel.com
тел.: +380342 595 546

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