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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК
Supplementary Regulation “European Jet Ski Cup 2019”
„Европейска Джет Ски Купа 2019“ е трети кръг от Републиканския джет ски
шампионат 2019 и се подчинява на Наредба за провеждане на Джет Ски
Състезания 2019 на Българската федерация по водомоторен спорт.
"European Jet Ski Cup 2019" is the third round of the National Jet Ski
Championship and is subject to the rules for the organization of Jet Ski
competitions of the Bulgarian Powerboat Federation 2019.

Officials
Mrs. Yordanka Fandakova – Mayor of Sofia
Mr. Todor Hristov (BG) – Bulgarian Powerboat Federation
Mr. Kristian Kirov (BG) – Race director
Mr. Robert Rosko (HUN) – Rescue Team and Marshal of the Race
Mr. Dimcho Mihalev (BG) – Track designer

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ- FOR THE PARTICIPANTS
 Само лицензирани състезатели получават точки за
националния шампионат. Only riders with licenses take points
for the Bulgarian Championship 2019.
 Всеки състезател е длъжен да има залепен стартов номер на
джета от двете страни, както и потник с номера си. Без
стартови номера и потник, състезателите няма да бъдат
допуснати до старта. Each competitor must have glued starting
number of jets on both sides and jerseys with their numbers.
Without starting numbers and a jersey, competitors will not be
allowed to start
 До тренировки и опознаване на трасето се допускат САМО
регистрирани състезатели съпровождани от съдия по
трасето ! Trainings and route awareness are allowed ONLY
registered competitors accompanied by a marshal on the route.
 При по-малко от трима състезатели в категория, не се
сформира категория и награждаване. For less than three
competitors in a category, no category and awards are formed.
 Когато в дадена категория са между 3 и 5 участника, техните
стартове могат да бъдат комбинирани с друга категория, но
с отделно класиране. When there are between 3 and 5
participants in a category, their starts can be combined with
another category but with a separate ranking.

Organizer:
Todor Hristov – Bulgarian Powerboat Federation

