Състезателният индетификационен КОД съдържа:
- Име и Фамилия – за предпочитане на латиница;
- Отбор – само регистрирани юридически лица (НПО, ООД, ЕООД и т.н.) с валидни
документи. Отбор, член на БКС при наличие на спонсор се изписва в поредица
Регистрация в БКС/ Спонсор. ;
- Категория – системата автоматично определя възрастовата категория на даден
състезател в която и да е дисциплина от Българските Колоездачни Серии. В която
категория започва даден състезател определен сезон, в същата трябва да го завърши.
Категорията ВЕТЕРАНИ е по избор, но се определя преди първото участие на даден
състезател. След това, през сезона, промяна не е възможна.
- Дата на раждане – определя състезателната категория и е НАЙ-ВАЖНИЯТ атрибут при
регистрация на даден състезател в системата – важи, както за нови, така и за тези,
които не са си го попълнили в регистрационната форма за дадено състезание. Всеки
организатор е длъжен най-късно до 48 ЧАСА след приключване на състезанието да
изпрати на contact@race-series.com класиране с всички необходими атрибути
(съгласно приложен образец) – там където няма КОД следва да има ДАТА НА
РАЖДАНЕ! Най-добре е непосредствено след публикуването на официалния стартов
списък преди началото на квалификации и респективно финали, организаторът да
изпрати списък на посочения мейл с всички необходими атрибути – там където няма
КОД следва да има ДАТА НА РАЖДАНЕ!
- UCI ID – препоръчително е да бъде включен като атрибут в стартови списъци,
класирания и т.н.
Примерна регистрационна форма за ЕНДУРО състезание:
https://docs.google.com/forms/d/1h4PetZB1638PGFWHCO24W31cioHiv8usvYpMz3ls34/edit?usp=sharing
Примерна регистрационна форма за състезание по СПУСКАНЕ:
https://docs.google.com/forms/d/1c3nHZe58L9CnALk6KLeAdUUebq-woDgkEtsIAuFsGg/edit?usp=sharing

За ХСО и ХСМ следва да се променят състезателните категории, в която и да е от двете
форми по-горе!
ВНИМАНИЕ! Във ВСИЧКИ рекламни материали, състезателни списъци и протоколи
следва да присъстват логата на Българските Колоездачни Серии и Българската
Колоездачна лига, както и да бъде упоменат конкретния кръг от дадената серия!
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