Ново признание за СК Атлас - Велинград
Петък, 28 Декември 2018 18:24

Пистите на Куртово вероятно отново ще посрещнат през февруари 2019 г. стартовете от ДП по
Велинградският спортен клуб Атлас спечели домакинството на предстоящото
Държавно първенство по ски бягане. Зимният шампионат ще се проведе от 5-и до 8-и
февруари 2019 г. Кандидатурата на СК Атлас събра най-голяма подкрепа и бе
утвърдена в календара на БФСки, научи репортер на velsport24.com.

Местоположението на състезателните трасета ще бъде избрано в зависимост от
метеорологичните условия и най-вече от наличието на надеждна снежна покривка.
Длъжностните лица, заедно с организаторите от БФСки и СК Атлас, ще преценяват
къде условията са най-оптимални за провеждане на стартовете. Вариантите са два престижните стартове да бъдат на Юндола или пък да бъдат качени на Куртово при
липса на достатъчно сняг през февруари 2019 г.

Почти сигурно заявки за участие в първенството ще подадат всички действащи клубове
в това направление, членуващи в БФСки. Към момента с картотеки за настоящия сезон
2018/19 г. в ски-бягането са 272 състезатели от 11 клуба в страната.

В четирите дни от първенството ще се проведат интервалните стартове, спринтовете и
щафетите за всички възрастови групи.

Домакините от СК Атлас със сигурност ще участват в надпреварата с минимум 6
възпитаници на старши треньора Тодор Гълев.

Последното домакинство на СК Атлас на зимно състезание от подобен ранг бе през
февруари 2016 г. Тогава велинградският клуб получи домакинството на Куртово на
стартовете от Държавното първенство по ски-бягане.
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По-рано през годината СК Атлас участва и в провеждането на други две състезания от
календара на БФСки. През м. септември в района на Юндола и Куртово премина
Държавното лятно първенство по ски-бягане, а на 6 октомври в курортния град пък се
осъществиха стартовете с ролкови ски за купа „Велинград“.

Филип УСТАБАШИЕВ
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