
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добре дошли на всички участници в състезанието Red Bull Powder Kick 2008. 

 

Създадохме това кратко Ръководство с единствената цел да Ви напомним, на какви 

отговорности и изисквания трябва да отговаряте като състезатели. 

 

 

 

 

За да бъдете допуснати да стартирате, екипировката Ви ще бъде проверена от стартерите.  

 

За целта Вие трябва да разполагате минимум с екипировката, изброена като „задължителна”. 

• каска за зимни спортове - задължително;  

• лавинен предавател ("пипс") - задължително;  

• бек протектор - задължително;  

• раница - задължително;  

• лавинна лопата и сонда-препоръчително;  

Всеки фриирайдър, каращ по подобни терени, трябва да разполага с подобна екипировка. Така 

Вие ще дадете пример на тепърва навлизащите в този спорт. 

 

Ако стартер установи липса на каска, пипс, бек-протектор или раница, старт не се разрешава. 

 

 

 

Трябва да попълните декларация по образец, която организаторите ще Ви предоставят. Към нея 

се преставят още: 

• лична карта, с която удостоверявате, че сте над 18 години; 

• ако нямате навършени 18 години, предоставяте нотариално заверена декларация, 

подписана от Вашите родители/настойници, с която те изразяват съгласие да участвате 

в състезанието; 

• копие на валидна застраховка живот, покриваща рискове при каране на ски; 

• копие на валидна планинска здравна застраховка;  

ЕКИПИРОВКА 

РЕГИСТРАЦИЯ 



Къде: хотел „Св. Иван Рилски”, Банско 

Кога: 21 февруари 2008г., 

Час: между от 17 до 19:30 часа местно време  

 

След заплащане на таксата и регистрацията, всеки състезател ще получи номер. 

 

 

 

 

 

Къде: хотел „Св. Иван Рилски”, Банско 

Кога: 21 февруари 2008г. 

Час: от 20 до 20:30 часа местно време  

 

Присъствието на Всеки състезател, се удостоверява с негов подпис в списък. Ако не 

присъствате на конференцията, няма да бъдете допуснати от стартер до спускане. 

 

На техническата конференция ще бъдат обявени склоновете за 1-во, 2-ро и финално спускания, 

както и кратко разяснение на системите за оценяване. 

 

 

 

 

 

 

Приканваме всички състезатели да дадат пример за добро отношение към планината. Моля не 

изхвърляте нищо в нея. Така ще се погрижим поне малко за мястото, в което практикуваме 

любимия си спорт. 

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЕКОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ 


