
Ready, ле си ?

 
КАНИМ ВИ

за участие в Националното състезание по ски-алпинизъм “Пирин” 2007 г.
Бъдете участници и публика на N-ото състезание по ски-алпинизъм “Пирин” 2007, 

Купа “Свободни планини” 2007 
Закриване на сезона ски-алпинизъм 2007

 
ЕЛАТЕ!

 13 - 15 април 2007 г.  – Банско, Пирин планина

Програма:
13 април 2007 г. 
•        до 19:00 ч. – пристигане и настаняване
•        18.00 – 20:15 ч – записване и подаване на документи
•        20.30 ч – техническа пресконференция в “културния дом” 
  в центъра на Банско срещу “орловото”.
14 април 2007 г.
•        08.00 - 08.30 ч – старт на всички групи (A,B,C)
•        12.00 - 12.30 ч – финал на всички групи
•        18.30 ч – парти вечер с филми и снимки от наши и чужди състезания.
 
Маршрути:
Група А – Старт “Старата котва”, изкачване до вр. Тодорка, спускане до “Тодорини очи”, изкачване до “малка 
Тодорка”, спускане до “Бъндеришки езера”, изкачване до вр. Хвойнати, спускане - финал “Старата котва”
 
Група В – Старт “Старата котва”, изкачване до “дългото езеро”, продължава
изкачване до премката преди вр. Хвойнати, спускане - финал “Старата котва”
 
Група С – Старт “Старата котва”, изкачване  до “Бъндеришки езера” - финал “Старата котва”
 
Ако времето преобладава можем да променим маршрута !
 
Екипировка:
Група А отборно – ски, колани, минимум 3 чифта на отбор, котки, пикели, 2 броя помощни въженца, 2 броя 
карабинери, каски, 3 л. течност, аптечка, по възможност лавинен приемник
Група В индивидуално – ски, колани, каска, 1 л. течност, превързочен пакет
Група С индивидуално – ски, колани, 500 гр. течност, превързочен пакет
 
Условия за участие
Състезанието е отворено за всички практикуващи ски-алпинизъм и ски-туризъм със следните задължителни 
условия:
•        Планинска застраховка
•        Застраховка “злополука”
•        Медицински преглед
 
Такса-участие за отделните маршрути:
•        33 лв на човек. Включва 2 две нощувки, празнична вечеря, стартова такса.
•        18 лв на човек (без нощувките) 
Класиране и награди
Класирането е до трето място за рали “Пирин” 2006 във всяка група и носи точки за купа “Свободни планини”.
Kрайно класиране за купа “Свободни планини” и награждаване.
 
 
За повече информация и записвания: 
тел:            (+359 2) 930 05 32 ФБАК
                  0889 235 491 - Никоай Проев
                  0887 602 678 – Кирил Макаров
                  0888 139 435 – Васил Флоров

е-mail: bac@netbg.com
www.freemountains.com
www.bah-bg.org
www.fbac.net


