ОБЩИНА ГАБРОВО, СКСБ „УЗАНА 2007“,ПРИРОДЕН ПАРК
„БЪЛГАРКА“, БФ СКИ, СДРУЖЕНИЕ „МАРАТОН 2006“

НАРЕДБА
За провеждане на ски маратoн „ГАБРОВО “ - 2013г.
1. Цели:
- Ски маратон „Габрово-2013” се провежда в чест на националния празник на
Република БЪЛГАРИЯ и честванията на вр. Шипка, на 03 март 2013 г.
- Утвърждаване на курортен комплекс „Узана“ като спортно-туристически зимен
център и природен парк „Българка”.
- Популяризиране на ски бягането и активното спортуване в планината на хора от
всички възрасти.
2.Организационен комитет:
Таня Христова –кмет на Община Габрово - председател
и членове : Нела Рачевиц – зам. кмет на Община Габрово, Ганка Ненова, Иван
Недков, Мая Радева, Рачо Шейтанов, Васил Шандурков, Петър Панков.
3.Време и място:
Ски маратона, ще се проведе на 02.03.2013 г./ събота/, в КК „Узана”на територията
на Община Габрово в района на Природен парк “Българка“ . Старт – Финал на
стадиона за ски бягане в м. „Узана”, непосредствено до хижа „Горски дом”.
Старт в 10.00 часа.
Трасето на маратона е изцяло в курортен комплекс „Узана“, в рамките на
Природен парк „ Българка” - по пистите за ски бягане и Узанската поляна !
Дължина на една обиколка – 10 км.
Награждаване на победителите и закриване - около 13.30 часа

4.Право на участие – неограничено след представяне на предсъстезателен
медицински преглед, без стартова такса.
5.Възрастови групи и дистанции в свободен стил с масов старт:
Мъже и жени – 30 км.
Юноши и девойки /род.1995-1998 г./, ветерани /40+/г. - 20км.
Момчета и момичета /род.1999 г. и по-късно/, ветерани /50+/г. - 10 км.
6.Заявки :
Заявки за участие в състезанието се приемат до 27.02.2013г. на адрес:
shandura@abv.bg , тел. за справки 0887 724 748 – Васил Шандурков.
Регистрацията, ще се извърши от 18-20 часа на 01.03.2013 г.в КК” Узана” – хижа
„Горски дом” и от 8-9 часа на старта на 02.03.2013 г.
Техническа конференция в 9.15 часа на 02.03.2013 г. на старта!
7.Класиране и награди:
- Класирането е индивидуално. Призьорите във всички групи, ще бъдат наградени с
медали и материални награди. При мъжете и жените са осигурени парични награди
до трето място - 1-во – 300 лв, 2-ро - 200 лв, 3-то – 100 лв, а за класиралите се от 4 до
6 място материални награди.
8.Допълнителна информация:
- Организиран е транспорт до старта на състезателите настанени в Габрово, за
сметка на организаторите на 02.03.2013 г./ събота/ от площад Възраждане в 08,00
часа и след състезанието – обратно до Габрово.
- В заявката за участие трябва да е отразено кои състезатели ще ползват този
транспорт.
- Възможности за настаняване на състезателите:
Узана: х-л Импулс – тел: 0895 63 36 50 – Рецепция , Хижа “Узана” – 100 места,
тел: 0886 792 982, 0882 966 437 (в системата на БТС безплатен) и 0896 248 593 –
Милена Ботева , х-л „ Прима S” – тел:0888 / 009 001, Хижа „ Партизанска
песен” на 6 км. от старта – тел: 0897 952532
Габрово: х-л Габрово, тел:066801705; х-л Балкан, тел.066801054; х-л Панорама,
тел.066 801077.
- Промяната на програмата и трасето на ски маратон „Габрово 2013”от
предварително обявените, е породена от независещи от организаторите
природни причини.

