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СДРУЖЕНИЕ      СКИ  КЛУБ 
МАРАТОН 2006          “СЛАВИЯ” 
 
София, ул. Кумата, 26       София, Стадион „Славия”, 

ул. „Коломан” № 1 
  
Телефон +35928115107       тел./факс +359 2 9557600 
Факс+35928115224         
Мобилен +359896777605        e-mail: info@ski-club-slavia.com 
e-mail: реtаr.раnkov@уаhoo.com      web: www.ski-club-slavia.com 
 
 
 

НАРЕДБА 
За провеждане на ски шоу - спринт 

 
Време и място: 02.01.2007г. 17:00 ч., гр. София, градината пред 
Народен театър „Иван Вазов”. 
 
Организатори: Сдружение „Маратон” и СК „Славия”, със 
съдействието на Парламентарна комисия по въпросите за децата, 
младежта и спорта, Министерски съвет, Столична община, БФСки, под 
патронажа на г-н Светослав Спасов - Председател на Парламентарна 
комисия по въпросите за децата, младежта и спорта и с подкрепата на 
Министерски съвет и ДАМС. 
 Проявата е част от тържествата по повод приемането на 
Р.България в Европейския съюз и се осъществява с любезното 
съдействие на Български спортен тотализатор, М-тел, БФСки и др. 
 
Състезателна дисциплина: Ски бягяне-спринт, свободен стил за мъже 
и жени, формат 16 четвъртфиналисти и 8 полуфиналистки. 
 
 
Трасе: дължина 860 м. ( две обиколки по 430 м.), равнинен терен. 
 
Право на участие: Неограничено за всички родени през 1992г. и по-
рано, подали предварителна заявка в срок до 29.12.2006 г. 17,00 ч. 
Заявките се подават писмено или устно на посочените по-горе 
телефони и факсове или на мобилни телефони :  
0896 / 777605, 0896 / 777604, 0888 / 420199, 02 /8115261 
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Програма – 02.01.2007 г., Вторник :  
 

• 16:00-16:30 регистрация за участие на старта 
• 16:30-16:45 разглеждане на трасето със ски 
• 16:55  откриване на състезанието 
• 17:00  старт на квалификациите 
• 17:35  четвъртфинали мъже, полуфинали жени, 

полуфинали мъже, финали жени и мъже 
• 18:15  награждаване на призьорите 
• 18:20  трасето е отворено за деца, любители и ветерани 

 
Финансови условия: Разходите на участниците са за тяхна сметка. Без 
стартова такса. На персонално поканените спортисти организаторите 
поемат пътните разходи (гориво). 
 
Класиране и награди: Класирането е индивидуално. Парични награди 
ще получат класиралите се на първите 8 места при мъжете и жените 
както следва: 
 
 1 място 2 място 3 място 4 място 5 място 6 място 7 място 8 място
Мъже 300лв. 200лв. 150лв. 100лв. 50лв. 50лв. 50лв. 50лв. 
Жени 300лв. 200лв. 150лв. 100лв. 50лв. 50лв. 50лв. 50лв. 
 
Ще бъдат раздадени предметни награди осигурени от спонсорите 
 
Наградите ще бъдат връчени от ЕКАТЕРИНА ДАФОВСКА – 
ОЛИМПИЙСКАТА НИ ШАМПИОНКА ПО БИАТЛОН. 
 
Съпровождаща програма: Концерт, забавления и изненади. 
 
 

 
 

Очакваме ви заедно да посрещнем влизането на България в ЕС 
 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ 


