БЮЛЕТИН на
състезанието
parangalitsa run 2022

1. Програма на състезанието
04.06 // Събота
13:00 - 15:30 - РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ На стартови номера за
„parangalitsa VK” (ДОЛНА СТАНЦИЯ НА СКИ ПАРК КАРТАЛА).
13:00 - 20:00 - РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ на стартови номера за
„parangalitsa half sky“ и “parangalitsa sky marathon“ (долна
станция на Ски парк картала)
16:00 - СТАРТ “PARANGALITSA VK”
19:00 - награждаване (долна станция на ски парк картала)
05.06 // неделя
06:45 - 07:45 - РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНе на стартовите номера в
зоната на старта (долна станция на ски парк картала)
08:00 - СТАРТ „PARANGALITSA HALF SKY“ И “PARANGALITSA SKY MARATHON“
15:00 - награждаване (долна станция на ски парк картала)

2. информация трасе

parangalitsa vk
трасето е разположено изцяло по ски пистите на курорта. трасето
е с дължина 4.7км и 960м положителна денивелация. финала се
намира на 1.5км над горна станция на лифт картала - вр. исмаилица.
по трасето няма подкрепителен пункт! ще има разположен
освежителен такъв на финала.
важно! всеки участник в състезанието ще има възможност да
слезе обратно до старта с лифта срещу покупка на билет на
стойност 8 лв. цената е преференциална и е само за участниците
в състезанието. кабинковият лифт може да се ползва от всички
гости и придружаващи лица срещу заплащане. актуалните цени
за използването на лифта може да намерите в сайта на ски
курорт картала или на касата.
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3. подкрепителни пунктове
parangalitsa vk
ще бъде обособен само един подкрепителен пункт, който ще се
намира на финала!
parangalitsa half sky & parangalitsa sky marathon
ще бъде обособена една точка за подкрепителен пункт - хижа
македония. хижата се намира на 8км след старта, като участниците
в parangalitsa half sky минават веднъж през нея, а състезателите
на parangalitsa sky marathon - два пъти - на 8-ми и 29-ти километър.
подкрепителния пункт ще бъде зареден с вода, изотонична напитка
и хранителни продукти.
Важно! препоръчваме всеки участник да носи сам със себе си
личен съд за вода (меко шише, мека чаша, бутилка с вода и др.).
на подкрепителните пунктове няма да има пластмасови чаши за
еднократна употреба!

4. cutt off точки
parangalitsa vk
- максимално времЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТРАСЕ - 2 часа
parangalitsa half sky
- хижа македония
8-ми километър - 3 часа ИЛИ ДО 11:00
- МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТРАСЕ - 10 ЧАСА
Parangalitsa Sky Marathon
- хижа македония
29-ти километър - 9 часа ИЛИ ДО 17:00
- мАКСИМАЛНО време ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ЦЯЛОТО ТРАСЕ - 12 часа

БЮЛЕТИН на
състезанието
parangalitsa run 2022

4. задължителна екипировка
parangalitsa vk
- ветроустойчиво/водоустойчиво яке
- заредено мобилно устройство
parangalitsa half sky & parangalitsa sky marathon
- ветроустойчиво/водоустойчиво яке
- заредено мобилно устройство
- съд за вода с минимален обем 1 литър
Важно! организаторите си запазват правото да добавят
допълнителна задължителна екипировка към горепосочената
взависимост от метеорологичната прогноза. ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА
ТРАСЕТАТА ОТ PARANGALITSA HALF SKY & PARANGALITSA SKY MARATHON
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ РАЗСТОЯНИЯТА МЕЖДУ ПУНКТОВЕТЕ СА ГОЛЕМИ И
ПРЕЦЕНЕТЕ ДОБРЕ КАКВО КОЛИЧЕСТВО ВОДА И ХРАНА ВЗИМАТЕ СЪС СЕБЕ
СИ!

5. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
- всеки един състезател е необходимо да представи при
получаването на стартовия си номер попълнена декларация
„ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ“ и декларация „лични данни“. декларациите
може да ги откриете ТУК.
важно! умоляваме всеки състезател
- ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ ПЛАНИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ВСЕКИ
ЕДИН СЪСТЕЗАТЕЛ, РЕГИСТРИРАЛ СЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАТИЛ СТАРТОВАТА
СИ ТАКСА.

БЮЛЕТИН на
състезанието
parangalitsa run 2022

6. регистрация на място
ще има възможност да се регистрирате на място за
parangalitsa vk, parangalitsa half sky и parangalitsa sky
marathon при наличие на свободни стартови номера.
регистрацията е отворена до 1 май, 2022 (включително), така че ви
умоляваме, който има желание да участва да се регистрира
в срок, за да избегнем нежелани ситуации. формата за регистрация
може да откриете тук.

БЮЛЕТИН на
състезанието
parangalitsa run 2022

ЗА КОНТАКТИ
+359 899 683 343
WWW.PARANGALITSA.RUN
DZHELYAZKOV@XCOSPORTS.COM

