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Red Bull Powder Kick 

Тодорка, Пирин, 21-24 Февруари 2008 г. 

Red Bull Powder Kick  

Todorka peak, Pirin, 21-24 February 2008 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

СЪСТЕЗАТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРИ И 

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

RULES FOR RELATIONS BETWEEN 

COMPETITORS AND ORGANIZERS AND 

RELEASE OF LIABILITY 

 
Това са правилата за освобождаване от отговорност и 

правните задължения на Българска Асоциация по Ски - 

Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС), както и 

правилник за отношенията между състезатели и 

организатори. Тези правила, са съобразени с правилата 

на Международната Асоциация на скиорите фрирайдъри 

(IFSA) и БАССЕС потвърждава, че оригиналния текст е 

писан от IFSA. Моля, прочете ги внимателно. 

 

This is Bulgarian Extreme and Free Skiing Association (BEFSA) 

Release of liability and waiver of certain legal rights, and Rules for 

relations between Competitors and Organizers. It is line with the 

“IFSA release of liability and waiver” and BEFSA acknowledge fully 

that the original text has been written by the International Free Skiers 

Association. Please read carefully. 

1. Състезателят трябва да е навършил 18 години. Под 18 

години се допускат участници само с декларация, 

подписана от двамата родители или настойника и 

заверена нотариално. 

 

1. Being at least 18 years old. Competitors under the age of 18 

are admitted to compete only with a signed declaration by 

either parents or legal guardian. 

2. Участникът и/или състезателят декларира в 

декларация, която той попълва и подписва преди 

спортното мероприятие, че той/тя е в добро здравословно 

състояние и няма специфични здравни проблеми, които 

не му позволяват да участва в подобен род спортни 

мероприятия. В декларацията от родителите/ настойника, 

се отбелязва че не са налице горепосочените здравни 

проблеми относно участника и/или състезателя под 18 

години. 

 

2. Competitor warrants and represents that he/she is in good 

health and there are no special problems associated with the 

care of the Competitor and the undersigned parent/guardian has 

left no special instructions regarding the Competitor. 

3. Участникът и/или състезателят приема и разбира, че 

спортните мероприятия и/или състезания по фриирайд 

(извънпистово каране) и фриистайл (свободен стил) и 

други мероприятия по свободни стилове ски и сноуборд 

носят много по-голям риск и опасност в сравнение с 

обикновеното практикуване на ски и сноуборд 

спортовете. Участникът и/или състезателят приема и 

разбира всички рискове от лично нараняване, травми или 

други лични вреди в резултат на собствена 

непредпазливост, лоша физическа подготовка или други 

предпоставки, създадени от негова страна. 

 

3. Competitor accepts and understands that alpine skiing in its 

various forms /freeride or freestyle/ is a hazardous sport that 

has many dangers and risks. Competitor freely accepts and 

voluntarily assumes all risks of personal injury or death or for 

property damage, which results in any way from negligence, 

conditions on or about the premises and facilities. 
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4. Участника и/или състезателят приема положението, че 

той е състезател и поема риск през цялото време на 

тренировка, квалификация и самото спортно 

мероприятие. Участникът и/или състезателят декларира, 

че той / тя винаги ще извършват благоразумен оглед на 

трасето на спортното мероприятие. 

 

4. Competitor agrees with the premise that Competitor is a 

competitor at all times, whether practicing for competition or in 

competition. Competitor agrees that he/she is always provided 

an opportunity to conduct a reasonable visual inspection of the 

training race course. 

 

5. Участникът и/или състезателят поема риска от 

всякакви наранявания по него или по имуществото му, 

произтичащи от всички опасности, присъщи на ски и 

сноуборд спорта. Те не се възстановяват или обезщетяват 

от БАССЕС или длъжностни лица към БАССЕС. 

Горепосочените опасности са изредени неизчерпателно 

по-долу:  

• Промени в метеорологичните условия.  

• Съществуващите и променени снежни условия.  

• Налични по терена оголени места, камъни, 

пънове, дървета.  

• Сблъскване с природни обекти, човешки вещи, 

други участници и/или състезатели.  

• Промени в терена.  

• Неуспех на участника и/или състезателя поради 

лична неспособност или неумения.  

 

5. Competitor understands that he/she will be held to assume 

the risk of all course conditions, course construction or layout 

and obstacles. 

Competitor assumes the risk of any injury to person or property 

resulting from any of the inherent dangers and risks of skiing 

and may not recover from any BEFSA /Bulgarian Extreme and 

Freestyle Skiing Association/ employee or Director for any 

injury resulting from any of the inherent dangers and risks of 

skiing including: 

* Changing weather conditions 

* Existing and changing snow conditions 

* Bare spots 

* Rocks, stumps, trees 

* Collisions with natural objects, man - made objects, or other 

skiers 

* Variations on terrain 

* The failure of skiers to ski within their own abilities 

 

 

6. Участникът и/или състезателят упълномощава 

Българска Асоциация по Ски - Свободен и Екстремен 

Стил (БАССЕС) и/или нейните упълномощени лица, да 

потърсят медицинска помощ за него/нея или да го/я 

транспортират до болнично заведение (медицински 

център) за консултация от медицински специалист и 

съответните медицински грижи, ако той/тя се нуждае от 

това. Участникът и/или състезателят приема, че с 

неговия/нейния транспорт до болничното заведение, 

БАССЕС няма допълнителни (по – нататъшни) 

отговорности към него/нея. Участникът и/или 

състезателят се съгласява да плати за всички разходи 

произтичащи от предоставени му медицински грижи или 

транспорт до болничното заведение и ще обезщети 

БАССЕС за всякакви разходи понесени вследствие на 

тях. 

Медицинските грижи на територията на провеждане на 

спортното мероприятие, извършени от Планинската 

спасителна служба или медицински екип, и 

транспортирането до медицинския център се покриват от 

задължителната за състезанието Планинска здравна 

застраховка. БАССЕС се освобождава от всякакви 

разноски в това отношение. 

 

6. Competitor authorizes BEFSA /Bulgarian Extreme and 

Freestyle Skiing Association/ and/or its authorized personnel to 

call for medical care for him/her or to transport him/her to a 

medical facility or hospital if in the opinion of such personnel, 

medical attention is needed for him/her. Competitor agrees that 

upon his/her transport to any such medical facility or hospital 

that BEFSA /Bulgarian Extreme and Freestyle Ski Association/ 

shall not have any further responsibility for him/her. 

Competitor agrees to pay all costs associated with such medical 

care and related transportation provided for him/her and shall 

indemnify and hold harmless BEFSA of and from any costs 

incurred therein.  

 

Medical care for him/her done by Bulgarian Mountain Rescue 

Service in the area of the competition resort and transportation 

to any medical facility or hospital is reimbursed to the 

Bulgarian Mountain Rescue Service by the competitor or the 

competitor’s insurances. BEFSA is not responsible for any 

costs incurred by the Competitor in this respect. 
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7. Всички участници и/или състезатели са длъжни да 

имат застраховка „Злополука за спортисти” и планинска 

застраховка за периода на съответното спортно 

мероприятие. 

 

7. All Competitors must have to Life Insurance for 

continuation of the Competition. 

 

8. Участникът и/или състезателят се съгласява и приема, 

че всички обсъждания между него/нея и БАССЕС и/или 

длъжностни лица към БАССЕС във връзка с 

използването на екипировка и участие в тренировки, 

квалификации и самото спортно мероприятие имат само 

информативен характер и не водят до поемане на каквито 

и да било задължения или друго обвързване от страна на 

БАССЕС и/или длъжностни лица към БАССЕС.  

 

8. Competitor contractually agrees that any and all disputes 

between himself/herself and BEFSA arising from his/her use of 

equipment and/or participation in the activity or use of this 

equipment, and including and claims for personal injury and/or 

death, will be governed by the laws of the Republic of 

Bulgaria. 

 

9. В случай, че някоя част от този правилник се окаже 

невалидна, останалите условия ще са в пълна сила. 

9. In the event any section of the “BEFSA - Rules for relations 

between competitors and organizers and release of liability” is 

found to be unenforceable, the remaining terms shall be fully 

enforceable. 

 

10. Този правилник е задължителен в пълна степен в 

допустимото от закона. 

 

10. The "BEFSA - Rules for relations between competitors and 

organizers and release of liability" shall be binding to the 

fullest extent permitted by Law. 

 

11. Този правилник е обвързващ за участника и/или 

състезателя, а в случай, че той/тя е на възраст под 18г. – и 

за неговите родители или настойници. Участникът и/или 

състезателят подписва декларация, че е съгласен с 

всички положения в правилника и че е получил 

екземпляр от него. С подписването на тази декларация 

участникът и/или състезателят се задължава да спазва 

правилника и няма право да търси отговорност от 

Българска Асоциация по Ски – Свободен и Екстремен 

Стил (БАССЕС) за нанесени му имуществени и 

неимуществени вреди при неизпълнение на положенията 

в правилника от негова страна. 

 

11. The "BEFSA - Rules for relations between competitors and 

organizers and release of liability" shall be binding upon 

Competitor's assignees, heirs, next of kin, and execution, 

personal representatives and administrators, and may be pled 

by BEFSA /Bulgarian Extreme and Freestyle Skiing 

Association/ as a complete bar and defense against any claim, 

demand, action or causes of action by or on behalf of the 

Competitor. 

 

12. Участникът и/или състезателят трябва да кара с 

нормална ски екипировка, която включва задължително 

каска, сертифицирана за зимни спортове, раница с твърд 

гръб, протектор за гръб. 

 

12. Competitors must skiing with normal skiing equipment and 

must wear a certified ski helmet, backpack with hard back 

protecting the spine and backbone protection. 

 

13. Участникът и/или състезателят трябва да кара с 

лавинен предавател /"пипс"/. Наличието на лавинни 

лопата и сонда е препоръчително. 

13. Competitors must ski with avalanche beacon. Avalanche 

shovel and probe are recommended. 

 

14. Всеки участник и/или състезател, който желаят да 

участва в спортното мероприятие, трябва да е добре 

запознат с посочения правилник за отношенията между 

участници, състезатели и организатори и да подпишат 

декларация за съгласие с него в офиса на спортното 

мероприятие. Те трябва и да покажат, че имат 

14. All Competitor who want to participate in the competition, 

have to carefully read this “Rules for relations between 

competitors and organizers and release of liability”, 

understand its contents and agree with full knowledge of 

its significance. The Competitor must sign the declaration 
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застраховка живот и планинска здравна застраховка 

валидна за целия период на съответното спортно 

мероприятие. 

 

for this agreement.  

The Competitor must show Life Insurance for continuation 

of the Competition and the local mountain health insurance for 

mountain rescue operations.  

 

 

  


