
 

П О К А Н А 
Уважаеми приятели на планината, за нас е удоволствие да 

Ви поканим на традиционното алпийско ски-рали за Купа 

„СЪРНЕНА ГОРА” 

Време и място: 

Състезанието ще се проведе на 20 февруари  2021 г., в района на Белмекен – 

Рила планина в две състезателни групи: 

Група А – отборно 

Група Б – индивидуално 

Група С – деца индивидуално 

Техническа конференция и записване на състезателите: На 20.02.2021г. от 

08:00 часа в къща за гости “Белмекен” намираща се на 2 км след язовирната 

стена и на 2 км преди Спортна база Белмекен. 

Старт на състезанието: 20.02.2021г., - 09:00 часа от паркинга на язовирната 

стена. 

Обявяването на резултатите, награждаването и закриването на състезанието 

ще бъде на 20.02.2021г., от 14:00 ч. в Къща за гости “Белмекен” 

Право на участие: 

В група „А” – участват отбори от всички възрастови групи със следните 

задължителни условия: 

- Планинска здравна застраховка за 1000 лв. 



- Екипировка съгласно правилника за провеждане на алпийски ски 

– ралита включително и каска, алпийска седалка, двоен ремък с 

карабинер за осигуряване по алпийски парапет, лавинен уред, сонда и 

лопата. 

- Стартова такса – 15 лв. на човек. 

В група „Б” – участват индивидуални състезатели при следните 

задължителни условия: 

- Планинска здравна застраховка за 1000 лв. 

- Екипировка съгласно правилника за провеждане на алпийски ски 

– ралита включително и каска, алпийска седалка, двоен ремък с 

карабинер за осигуряване по алпийски парапет, лавинен уред, сонда и 

лопата. 

- Стартова такса – 20 лв. на човек. 

 

В група „С” - участват деца  без стартова такса при следните условия: 

- Планинска здравна застраховка за 1000 лв. 

- Попълнена и подписана декларация от родител(ще бъдат 

предоставени на място). 

 

 

Материални условия: 

Разходите за участие на състезателите в ски-ралито са за сметка на 

клубовете, дружествата или на самите участници.  

Организационните разходи по провеждане на състезанието са за 

сметка на Туристическо дружество „Сърнена гора” гр. Ст. Загора. 

 

 Предметни награди за всички участници в състезанието. 

 

В 14:00 часа по време на награждаването в къща за гости “Белмекен”   

ще бъде организиран и безплатен обяд за всички състезатели, съдии и 

гости на мероприятието. 

 

Заявки за участие: 

Туристистическо дружество „Сърнена гора” гр. Стара Загора 

e-mail: td_sarnena_gora@abv.bg 

тел: 0882 966 462 – Секретар на Дружеството Ваня Петкова. 

Важно!  

Организаторите си запазват правото на промени в зависимост от снежните 

условия и метеорологичната обстановка. 
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