Писта „Старина“ приема стартове в алпийските дисциплини
Вторник, 12 Март 2019 18:44

Най-малките участници по пистата ще бъдат на 6-годишна възраст
Истински зимен празник очаква почитателите на белите спортове в региона. На 17 март
(неделя) уникалната писта „Старина“ ще бъде домакин на официално състезание в
алпийските дисциплини за купа „Юндола“, разкриха пред
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организаторите от Ски клуб Канари – Пловдив. Ръководител на състезанието ще бъде
Михаил Пелтеков.

Право на участие ще имат деца, родени от 2007 до 2013 г. от ски-клубовете и
ски-училищата от Асеновград, Пловдив, Пазарджик, Пещера и Велинград. Всички ще се
състезават в гигантски слалом (сингъл трасе). Стартът ще бъде даден в 10:10 ч.
Загрявката на тренировъчното трасе започва в 9:00, а от 10:00 ч. пък ще се проведе и
кратка церемония по откриването на спортното събитие. Заявките за участие ще
подават само треньорите. Крайният срок е до 12:00 ч. на 13 март 2019 г. По
предварителна информация на организаторите записани за участие са 45 деца,
разпределени в 5 възрастови групи.

Организаторите очакват в зимния празник да се включат участници от Пазарджишка и Пловдив
Веднага след състезанието организаторите са предвидили и провеждането на ски
борса. След нея ще протече и награждаването, което трябва да бъде извършено 30
минути след финала на последния участник в състезанието.
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Най-добрите в гигантския слалом ще получат награди

Официален гост на спортното събитие ще бъде една от емблемите на пловдивския
спорт и първият воден скиор на България - Гаро Бардизбанян, който от дълги години
живее в САЩ. Той е и първият в историята ски-учител в Пловдив и региона.

СК "Канари" - Пловдив не за първи път избира за стартовете перфектните условия на писта "Ст
Състезателното трасе на писта „Старина“ е с обща дължина 280 метра. Стартът е
разположен на надморска височина 1680, а финалът – на 1630 метра надморска
височина. Пистата се обслужва от модерен паничков влек.
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