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Николай Захаров – ст. треньор на нац. отбор по биатлон, Екатерина Дафовска – председател на

България ще е домакин на старт от Европейската купа по биатлон през 2011 г. Това
обяви днес председателят на Българската федерация по биатлон Екатерина
Дафовска
на
пресконференция по повод програмата на федерацията за сезон 2010/2011.

Състезанието ще се проведе от 9 до 12 февруари 2011 г. в гр. Банско. Очакванията на
БФ Биатлон са в него да се включат около 150 спортисти от 20 държави. Освен в
България стартове от Европейската купа ще се проведат и в Италия, Австрия, Чехия,
Германия, Франция и Словакия. Състезанието ще се излъчва по най-гледаната спортна
телевизия в Европа - Евроспорт.

Освен в стартовете от Европейската и Световната купа, през предстоящия спортен
сезон националните състезатели по биатлон ще участват в още редица силни
международни състезания. Сред тях са Световното първенство за мъже и жени в
Ханти Мансийск, Световното първенство за младежи и девойки в Нове Место (Чехия),
Европейското първенство в Риднаун (Италия), Зимната универсиада в Ерзерум (Турция)
и Зимният европейски младежки олимпийски фестивал в Либерец (Чехия).

„Развитието на младите биатлонисти е приоритет за федерацията. Целта е да изградим
конкурентен отбор за олимпийските игри през 2014 г. в Сочи и да възвърнем позициите
на българския биатлон на световната спортна сцена”, заяви Дафовска. За целта
българските биатлонисти ще провеждат тренировъчните си лагери не само в България,
но и в Австрия и Италия.
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Екатерина Дафовска представя новото лого на федерацията по биатлон
На пресконференцията Екатерина Дафовска представи и новото лого на БФ Биатлон. В
процес на подготовка е и новият сайт на федерацията. Той ще предоставя по-подробна
информация за биатлона у нас и в чужбина, за българските състезатели, предстоящите
първенства и други, както и много снимки и видео материали.

За популяризирането на биатлона сред младите българи федерацията ще използва и
нашумелите в момента социални мрежи facebook и twitter. Ръководството на
федерацията желае да превърне биатлона в един от най-предпочитаните зимни
спортове у нас, както е в Германия и Русия.

През май 2010 г. Екатерина Дафовска беше избрана за председател на Българска
федерация по биатлон на почетно изборно събрание. На него беше гласуван и нов
управителен съвет на федерацията, в който, освен Дафовска, влизат Боран Хаджиев,
Васил Тончев, Георги Палакарски, Диана Галева, Димитър Петков, Ирина Никулчина,
Радка Москова и Цветан Цочев.

2/2

