Руски шампиони стартират за купа "Велинград - Сивен"
Сряда, 19 Август 2015 22:55

Купа "Сивен" отново ще събере елитни състезатели по трасето Юндола - Белмекен
На 22 август (събота) ще се проведе 20-то юбилейно издание на лятната купа
„Велинград – Сивен“. Масовият старт на традиционното състезание с ролкови ски ще
бъде даден в 10:00 ч. Мъжете, младежите U-23 и U-20 ще потеглят от центъра на
Юндола на дистанция от 19 км. Финалът е пред високопланинския спортен комплекс
"Белмекен". Денивелацията на трасето е 595 м. Стартовата точка е на 1375, а
финалната линия е на 1970 метра надморска височина.

Жените, девойките U-23 и U-20 и юношите старша възраст ще премерят сили на 9 км.
Състезателното трасе за тях започва от местността Куртово.

Юношите младша, девойки старша и младша, момичета и момчета младша и старша
възраст и ветераните ще стартират на 5 км.

Организатори на 20-то юбилейно издание на надпреварата са Община Велинград,
СИВЕН България, Ски клуб Атлас, ВСК "Белмекен", Биатлон и ски бягане „Славия 1913“,
„Белмекен Мастърс“ ООД и Ски клуб „Чепинец“.

Церемонията по награждаването на участниците е от 12:30 часа пред спортния
комплекс на Белмекен. Очаква се в стартовете в отделните възрастови група да се
включат състезатели от националните отбори на Русия, както и спортисти от
най-добрите ски клубове у нас.

№1 в историята на състезанието е руснакът Максим Вилегжанин. Световният шампион
в скелетона от 2015 г. във Фалун (Швеция) Максим Вилегжанин. Скиорът на „сборная“
бе най-бърз през 2011, 2013 и 2014 г.
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Осигурени са купи за първенците при мъжете и жените, както и материални награди за
призьорите във всички възрастови групи.

Състезанието за купа "Велинград - Сивен" ще бъде обезпечено от представители на
Съдийската ски колегия във Велинград с председател Мильо Манушов.

Филип УСТАБАШИЕВ

Още по темата

Непобедимият Вилегжанин вдигна купа „Сивен“ за трети път
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