Олимпийски шампион стартира за купа „Сивен”
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Двукратният олимпийски шампион от Торино Евгени Дементиев ще бъде сред
участниците в лятната купа „Сивен”. Руснакът е миналогодишен победител в
традиционната надпревара по пътната отсечка между Юндола и Белмекен.
Състезатението с ролкови ски ще се проведе на 18 август (неделя).

„Стартът ще бъде даден точно в 10,00 часа в центъра на Юндола, а финалът ще бъде
пред ВСК „Белмекен”, съобщи за velsport24.com председателят на организационния
комитет Красимир Венев, който е един от собствениците на фирма „Сивен”.

„Организатори сме на най - голямото състезание по ролер ски (летни ски) в България –
„Купа Сивен“, което е под егидата на Българската ски федерация, община Велинград и
ВСК „Белмекен”, отбеляза той.
Освен миналогодишният победител – руснакът Евгени Дементиев, в купа „Сивен” са
заявили участие още редица изявени състезатели. На старта ще застане и Алексей
Полтаранин от Казахстан, който спечели два сребърни медала от тазгодишното
Световно първенство и стана победител в състезанията в Давос и Ла Клюза. В списъка
на участниците ще видим и Ханс Йорген Квале от Норвегия, заемащ трето място в
световната ранглиста.

С първите си отбори ще участват Русия и Казахстан, както и норвежкия национален тим
по ски ориентиране. В старта ще се включат и някои от най-добрите параолимпийци в
света.
България ще бъде представена от националния отбор по ски бягане, а също и от
състезатели на клубовете от Сапарева баня, Самоков и Берковица.

Лятната купа „Сивен” ще се проведе за 18-ти път. Състезателното трасе за мъжете е с
дължина 19 км. На дистанция от 9 км ще премерят сили жените, юношите и момчетата
кадети. Те ще потеглят от Куртово. Девойките, момичетата, момчетата и ветераните ще
се състезават на 5 км. Финалът на всички възрастови групи е пред сградата на
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високопланинската база „Белмекен”, която се намира на около 2050 метра надморска
височина.

Борислав ЙОРДАНОВ
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