
Наредба за провеждане на състезание по спускане на сняг в 
дисциплината спускане или паралелен слалом (в зависимост 
от снежните условия) 

 
ДИСЦИПЛИНА: СПУСКАНЕ НА СНЯГ ИЛИ ПАРАЛЕЛЕН СЛАЛОМ (ще бъде решено 
най-късно до 17 часа на 12 януари 2023 година 
 
Дата на провеждане: Витоша 14 януари 2023 

Начален час на регистрация: 9:00 
Начален час за извозване: 9:30 

Начална точка на извозване: паркинг на разклона за х-л Простор 
Място на провеждане: Писта Помагалски / Витоша 14 януари 2023 

Място за регистрация: шатра в района на хижа Алеко 

Такса за участие: няма 
Възможни допълнителни разходи: издаване на планинска застраховка 

 

1. Изисквания за участие 

1.1. Право на участие имат всички състезатели, които притежават издаден валиден редовен 
състезателен лиценз за сезон 2023 година, подписали декларация за освобождаване от 

отговорност и сключена годишна застраховка с  „Покритие на злополука при спортни 
събития с включено осигуряване от ПСС“, която следва да бъде предоставена на 

организатора при необходимост и настъпило застрахователно събитие. 
1.2. Участието е безплатно; 

1.3. За допускане за участие в състезание на лица ненавършили 18 години се изисква 

попълнена декларация от родител на място със съгласие за участието на 
непълнолетното лице. Когато родителят/ настойникът не присъстват на място е 

задължително представянето на нотариално заверена „Декларация за освобождаване 
от отговорност“ за непълнолетни лица; 

1.4. В състезанията не се допускат до участие лица без задължителната предпазна 

екипировка, определена в тази наредба; 
1.5. Състезанието има отворен характер и до него ще бъдат допускани състезатели 

притежаващи хоби лицензи. 
 

2. Трасе, екипировка, обезопасяване 

2.1 Трасето за спускане следва низходящ маршрут; 
2.2 Дължината на трасето трябва да бъде между 500 и 1000 метра; 

2.3 Времето за преминаване на трасето трябва да  бъде с продължителност между 1 и 5 
минути; 

2.4 Състезанието преминава в един етап – финали; 
2.5 Състезателните номера и стартовата подредба ще се определи според ранглистите от 

сезон 2022; 

2.6 За крайното класиране се взимат резултатите от финалното спускане; 
2.7 Трасето трябва да бъде маркирано с ленти (двустранно) и/или водоразтворима боя и 

колове (бамбукови или слалом колове); 
2.8 Трасето трябва да бъде обезопасено с дюшеци, мрежи и други, където и ако се налага; 

2.9 По дължина на трасето трябва да бъдат разположени маршали, които е препоръчително 

да имат пряка видимост помежду си и радиовръзка; 
2.10 Маршалите трябва да разполагат с жълт и червен флаг, свирка и отличителна жилетка 

и да им бъде проведен необходимия инструктаж за тяхното използване; 
2.11 Състезателите трябва да разполагат със задължителна екипировка, както следва – 

каска с подбрадник, маска, ръкавици с цели пръсти, фланела с дълъг ръкав (джърси) и 



наколенки, а състезателите под 18 години допълнително се задължават да носят 

защитна броня за гърба. Състезатели без тази екипировка не трябва да бъдат 

допускани до състезателното трасе; 
2.12 Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка. Зоната трябва да бъде добре 

обозначена; 
2.13 Състезателите следва да получат състезателни номера, осигурени от организатора, 

които да поставят на видимо място на вилката на велосипеда си и на гърба на 

състезателя, закрепен стабилно. При загуба или унищожение на състезателен номер 
състезателят е длъжен да информира организатора преди старта; 

2.14 Финалната линия трябва да бъде ясно и видимо обозначена; 
2.15 Генералното класиране, веднага след завършване на състезанието следва да съдържа 

следните атрибути – състезателен номер, UCI номер, име и фамилия, националност, 
категория, отбор, състезателно време; 

2.16 Генералното класиране следва да бъде подписано от съдийския екип и измервателната 

компания, обслужваща състезанието; 
2.17 Състезанието следва да бъде обезпечено със специализирана линейка (снабдена с 

уреди за реанимиране) за целия период на състезанието; 
2.18 Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на Планинската Спасителна Служба. 

 

3. Възрастови категории 

 

Мъже 

● Юноши 13-14 години (MY13-14: Men Youth 13-14)– категорията обхваща състезатели между 
13 и 14 години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 
● Юноши 15-16 години (MY15-16: Men Youth 15-16)– категорията обхваща състезатели на на 

15 и 16 години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 
● Мъже 17+ – категорията обхваща състезатели на възраст над 17 години. Участието в 

дадена категория се определя според годините, които се навършват в текущата календарна 
година; 

● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на възраст над 30 

години с издаден съответен състезателен лиценз. 
 

Жени 
● Жени 17+ – категорията обхваща състезателки над 17 години. Участието в дадена 

категория се определя според годините, които се навършват в текущата календарна година; 

 
4. Транспорт – транспортът се осъществява с товарни автомобили, които се движат по 

маршрут от разклона на хотел Простор до паркинга на хижа Алеко. Първият курс стартира в 
9:30 часа.  Всеки състезател има право да направи не повече от две тренировъчни 

спускания, респективно три извозвания (две тренировъчни и едно след финалите.  
 

5. Часова програма 

 
9:00-10:30 часа – Регистрация в зоната на хижа Алеко 

9:30-11:30 часа – Тренировка 
12:00-13:00 часа – Финали 

13:00 часа – Награждаване – сцена при хижа Алеко 

 
6. Награди - Класиралите се до трето място в него се награждават с медали и предметни 

награди;  


