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Световният шампион Станимир Беломъжев е най-голямата надежда на България на Европейско
Елитът в ски-ориентирането ще окупира Велинград за предстоящото Европейско
първенство за мъже и жени (ESOC). Шампионатът на Стария континент ще се проведе
от 3 до 8 февруари. Освен него по същото време ще се състоят и Световното младежко
първенство до 20 г. (JWSOC) и Европейско първенство за юноши и девойки до 17 г.
(EYSOC). Стартовете ще се проведат в района на местността „Старина“ край Юндола.

Ориентировачи от 19 страни са подали заявки за участие. Най-голяма ще бъде
конкуренцията при мъжете, където се очаква да стартират общо 64 състезатели. Сред
тях са записани по 7 представители на Русия и Швеция. По 6 ски-ориентировачи пък ще
имат Чехия, Финландия и Норвегия. Литва ще разчита на 4 състезатели. По трима ще
бъдат националите на България, Словения и Украйна.

Сред най-известните имена, които ще участват на Европейското първенство за мъже са
руснаците Андрей Ламов и ветеранът Едуард Хренников, норвежецът Ларс Мохолдт и
шведът Ерик Рост.

За България ще стартира световният шампион от Красноярск 2017 на средна дистанция
- Станимир Беломъжев. 29-годишният национал минава за най-успешният ни състезател
в историята на ски-ориентирането у нас. С неговото име са свързани и най-големите ни
надежди за европейска титла при мъжете.
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Програмата на първенството включва 5 дисциплини. Шампионатът ще стартира със
спринт на 3 февруари (събота), когато е планирана и официалната церемония по
откриването. Ден по-късно е смесената спринтова щафета, а на 5 февруари
(понеделник) е състезанието на средната дистанция. Следващият старт на дългата
дистанция е предвиден за 7 февруари (сряда), а щафетите са заложени за последния
ден от първенството - 8 февруари (четвъртък).

Най-многобройна е делегацията на Русия – 45 души. Тя включва пълен състав от 42
състезатели и 3 официални лица. Следват представителите на скандинавските страни
Швеция и Финландия, които пристигат на българска земя съответно с 41 и 40 души.

Най-скромно пък ще бъде присъствието на Казахстан, Македония и Унгария, които ще
имат само по 1 представител при мъжете.

Филип УСТАБАШИЕВ
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