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14 - 17 март 2022 г.
гр. Банско

Организирани от АБГР

Под егидата на гр. София спортна столица на Европа и
европейските градове на спорта:
Варна, Пловдив и Банско

BULGARIA

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
I. Спортни дисциплини:
2

1. Паралелен гигантски слалом ски (мъже и жени – индивидуал
но и отборно) – провежда се на 15.03.2022 г.
Състав на отборите:
Мъже: 2 състезатели – сборът от времената при индивидуалните спускания на двамата състезатели формира резултата на отбора за класирането
при мъжете.
Жени: 2 състезателки – сборът от времената при индивидуалните спускания на двете състезателки формира резултата на отбора за класирането
при жените.
2. Паралелен слалом спускане с шейни (смесени отбори – индивидуал
но и отборно) – провежда се на 15.03.2022 г.
Състав на отборите:
Смесени отбори: 2 състезатели (1 мъж и 1 жена) + водач – сборът от времената при индивидуалните спускания на двамата състезатели формира
резултата на отбора за класирането.
Важно:
Отборът на всяка община се състои от минимум 5 души в ските:
2 мъже, 2 жени и ръководител и минимум 3 души в шейните: 1 мъж,
1 жена и ръководител.
Може да се участва с неограничен брой отбори във всяка от включе
ните в игрите спортни дисциплини.
3. Боулинг (смесени отбори) – провежда се на 16.03.2022 г.
Състав на отборите:
Смесени отбори: 5 състезатели (3 мъже и 2 жени или 3 жени и 2 мъже).

II. Право на участие:
Право на участие имат състезатели, които са навършили 18 години.
Нямат право на участие състезатели, картотекирани в Българска федерация по ски за сезон 2021/2022 г.

III. Документи и заявки за участие:
Всички участници в игрите (състезатели, водачи и придружаващи лица)
задължително трябва да представят един от следните документи:
1. Документ за направена ваксинация против коронавирус COVID-19, с който се удостоверява, че лицето е било ваксинирано.
2. Документ, с който се удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19.

3. Отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди пристигане изследване по метода на полимеразно верижна реакция за
COVID-19 (PCR тест) или направен до 48 часа преди пристигане
бърз антигенен тест.
Важно:
Лица, които не могат да представят един от горепосочените до
кументи, няма да бъдат допускани до участие в игрите.
Редовността на състезателите и отборите се удостоверява със следните
документи:
1. Лична карта
2. Списък на състезателите, заверен от лекар.
3. Списък – 2 броя на състезателите (отборно), включително имената на
водачите и техническите лица.
4. Застраховка „Злополука“ на всеки състезател за периода на мероприятието.
Заявки за участие:
Окончателна заявка за участие: подава се до 15.02.2022 г. Окончател
ната заявка е поименна, като за всяка дисциплина първият от списъка
(най-добрият състезател/ка) ще бъде включен в първа група за жре
бия.
Важно:
Заедно с окончателната заявка трябва задължително да бъде преве
дена пълната дължима сума.

IV. Пристигане и настаняване:
Отборите следва да пристигнат в Банско, хотел „Стражите“ на 14.03.2022 г.
след 14:00 ч.
Акредитацията и настаняването на отборите ще се извършват в х-л „Стражите“.
Дни на състезанията: 15 и 16 март 2022 г.
Отпътуване: 17.03.2022 г.
Важно:
На 17 март участниците трябва да напуснат стаите до 12:00 ч., но имат
право да оставят багажа си на рецепция, за да могат да се възползват от
целодневните лифт карти.

V. Проверка на документите
и техническа конференция:
Проверката на документите се извършва в деня на Техническата конференция, която ще се проведе на 14 март 2022 г. от 19:30 ч. в хотел „Стра
жите“.
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VI. Финансови условия (с включен ДДС):
Такса участие за настаняване: 750 лева на човек (цената важи и
за придружаващи лица).
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Важно:
Всички участници ще бъдат настанени в двойни стаи, с изклю
чение на водачите на отборите!!!
Таксата участие включва:
• 3 нощувки в хотел „Стражите“;
• 3 закуски;
• Изнесен обяд – бюфет напитки и сандвичи в ски зоната по време на деня
на състезанието (на 15.03. 2022 г. между 12:00 и 14:00 ч.);
• 1 обяд в хотел „Стражите“ (на 16.03.2022 г.);
• 2 вечери в хотел „Стражите“ – блок маса (на 14 и 15.03.2022 г.);
• Парти в „Хепи енд“ (награждаване на призьорите) на 16.03.2022 г. от
20:00 ч. – бюфет вечеря с включени 50 гр. аперитив, 1/2 бутилка вино
(375 мл) и 1 минерална вода;
• Акредитация;
• Лифт карта за 3 дни (вторник, сряда и четвъртък) – картата важи за цялата ски зона. Важно: Участниците, които желаят да ползват целодневна
или полудневна лифт карта в деня на пристигането си (14.03.2022 г.) трябва да си закупят карта от начална станция на кабинковия лифт;
• Наем на ски писта, включително обработка на трасе, времеизмерване,
озвучаване, водещ, охрана, съдийски и медицински екип;
• Провеждане на дегустация на 15.03.2022 г. от 17:00 до 19:00 ч. в хотел
„Стражите“;
• Турнир по боулинг на 16.03.2022 г.;
• Купи и медали за победителите.
ЗАБЕЛЕЖКА: моля да имате предвид, че горепосочените преферен
циални цени са предоставени от хотел „Стражите“ само за участници
в игрите и задължително включват всички изброени услуги.
Заплащането на пълната сума трябва да се извърши
до 15.02.2022 г. по следната банкова сметка в банка ДСК:

IBAN: BG84STSA93000008936061
BIC: STSABGSF
Титуляр: АБГР

VII. Промени и анулации на резервации:
• При промени или анулиране на резервация до 01.03.2022 г. включител
но, АБГР възстановява пълната такса участие;
• При промени или анулиране на резервация от 02.03.2022 г. до 13.03.2022 г.,
АБГР възстановява 50% от пълната такса участие;

• При анулиране на резервация в деня на настаняване или непристигане (No show), дължимата такса участие не се възстановява.

VIII. Нарушения и жалби:
При нарушаване изискванията на настоящата Наредба или състезателните правилници, засегнатите страни имат право да подадат
жалба (контестация) чрез водача или треньора на отбора до ръководството на игрите най-късно 15 минути след обявяване на резултатите от състезанието.
При подаване на жалба се внася такса от 100 лв.
Всички неупоменати въпроси в настоящата Наредба, свързани с провеждането на ски състезанията, се уреждат съгласно Правилника на Българската федерация по ски, решенията на техническата конференция и ръководството на състезанието.

IX. Награди:
- Индивидуално за паралелен гигантски слалом ски (мъже и жени) и паралелен слалом спускане с шейни (мъже и жени) – класиралите се на първите
три места състезатели в отделните дисциплини се награждават с медали
за I, II и III място;
- Отборно за паралелен гигантски слалом ски (мъже и жени), паралелен
слалом спускане с шейни (смесени отбори) и боулинг (смесени отбори) –
класиралите се на първите три места отбори в отделните дисциплини се
награждават с купи за I, II и III място;
- Специална награда за най-атрактивен състезател при мъжете и жените
(за интересен стил на каране, спускане при шейните или атрактивен костюм/екипировка).
За справки и заявки за участие: office@abgr.org
Тел. за контакти:
0889 600 252 и 02 / 980 32 11 – Евтим Евтимов (Главен секретар на АБГР)

Ергин Емин						

Десислава Ягодин

Председател на 					
Асоциация на						
Българските градове и региони			

Председател на
БРФ „Спорт и здраве“ и
Вицепрезидент на КСИТ
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ПРОГРАМА
за провеждане на
ЗИМНИ ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИГРИ
от 14.03 до 17.03.2022 г.
Гр. Банско
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14.03. 2022 г. (понеделник)
14:00 – 20:00 ч.
– Регистрация, акредитация и настаняване
		 на участниците в хотел „Стражите“.
18:00 – 19:30 ч.
– Вечеря.
19:30 ч.
– Техническа конференция в хотел „Стражите“.
15.03. 2022 г. (вторник)
07:30 – 09:30 ч.
– Закуска.
10:00 ч.
– Състезания:
		 паралелен гигантски слалом ски и спускане с шейни.
12:00 – 14:00 ч.
– Изнесен обяд на пистата.
17:00 – 19:00 ч.
– Дегустация на вина в хотел „Стражите“.
		 Участниците могат да представят вина и ракии
		 собствено производство и/или подходящи мезета
		 за вино: луканки, суджуци и т.н, а жените могат да
		 изненадат с кулинарни, певчески или танцувални
		 умения.
19:00 – 20:30 ч.
– Вечеря.
16.03. 2022 г. (сряда)
07:30 – 09:30 ч.
– Закуска.
10:00 – 13:30 ч.
– Свободна програма: разходка или ски.
13:30 – 14:30 ч.
– Обяд в хотел „Стражите“.
16:00 – 18:00 ч.
– Турнир по боулинг.
20:00 ч.
– Закриване и награждаване в „Хепи енд“.
Важно: Ще бъде връчена и специална награда за най-атрактивен състезател при мъжете и жените, като критериите ще бъдат следните: за интересен стил на каране при ските или спускане при шейните, атрактивен
костюм/екипировка и др.
17.03. 2022 г. (четвъртък)
07:30 – 09:30 ч.
– Закуска.
09:30 ч.
– Свободно време за ски в планината или разходка
		 в града.

