Национално първенство по ски спортове за работещите
в системата на горите

Възродена традиция
и спортен дух на Пампорово
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очти невероятно, но то се случи. Както винаги, първа бе идеята, прегърната горещо.
След нея – целта и увереността, че ще стане.
Изпълнителната агенция осъществи инициативата,
Южноцентралното държавно предприятие оказа
съдействие, а КК „Пампорово“ спомогна тя да стане
реалност. В съдействието и организацията лесовъдската колегия се оказа единна. Идейният „баща“ на
възраждането на ски състезанията сред работещите
в горския сектор е инж. Димитър Баталов – главен
секретар на ИАГ. Националното първенство си постави за цел да бъде направена решителна крачка
към популяризиране на ски спорта и да съдейства
за продължаване на традициите и утвърждаването
на спортния живот на българските лесовъди, като
им предостави възможност за състезателна изява.
И какво по-хубаво от това – първенството да стане
пример за подрастващите скиори за любов и всеотдайност към планината, българската гора и честното
съревнование. Участие заявиха служители от ИАГ,
държавните предприятия, регионалните дирекции
по горите, ДПП „Витоша“, ГСС – София, ЛЗС – Пловдив, и Националното сдружения „Горовладелец“.
В крайна сметка на 25 март традицията бе възродена и се получи един истински празник.
Малко история. До 1988 г. спортните състезания
по ски спортове в системата на горите се провеждат
редовно под егидата на Министерството на горите и
горската промишленост и Профсъюза на работещите в системата. През 2005 г. по идея на тогавашния
директор на ДЛ – Пампорово, инж. Тихомир Ников
и с подкрепата на Националното управление по горите републиканското първенство е възстановено,
но остана единствена изява, която получи второто
си раждане сега.
В конферентната зала на хотел „Перелик“ на 24
март бе проведена техническа конференция за ин-
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структаж на регистрираните участници и теглене
на жребий за определяне на реда на състезателите
в надпреварата по гигантски слалом. Участниците
бяха поздравени от инж. Асен Иванов – директор на
Южноцентралното държавно предприятие – Смолян. Членовете на Техническия комитет – инж. Атанас Станков и инж. Захарина Бакларева, експерти в
ЮЦДП, и Стефан Присадов от „Пампорово“ АД, подробно запознаха присъстващите с правилата на първенството, защото то се провежда по изискванията на
Правилника на Международната федерация по ски
(FIS). Бяха формирани отбори, като участниците се
състезаваха в четири възрастови групи – мъже и жени.
Опознаването на колегите се състоя по време на
Вечерта на скиора.
На 25 март стартът на Националното първенство
по ски алпийски спортове за работещите в системата
на горите бе даден. Курортният комплекс „Пампорово“ не може да бъде изненадан от скиори и състезания, но 25 март ще се запомни задълго. Защото в окъпанато от слънцето подножие на пистата „Стената“
край ски центъра „Студенец“ се събраха не каквито
и да са скиори, а хора, които поддържат неизменната
украса на планината – горите. Те дойдоха с желанието
си да покажат своето майсторство в спорта и да докажат, че горският човек е „дялан камък“ и умее много
неща. Гайдарите от състава „Карамуш“, в който свири
и една от състезателките – Николая Никова, огласиха
планината с космическите родопски мелодии. Участниците бяха поздравени от инж. Асен Карабов – заместник-директор на ЮЦДП – Смолян, който пожела
на колегията борбата да става на спортните писти, а
не на професионалното поле.
След тържественото откриване 46-те участници
в ски надпреварата се качиха за старт на пистата,
която бе перфектно подготвена. Първи стартираха
жените над 40-годишна възраст, след тях дамите под
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40 г. и съответно
същата процедура
изпълниха и мъжете.
Водещият Антим Синапов от „Пампорово“ А Д с
много вещина и хумор представяше целия състезателен маратон на многобройната публика, която
ентусиазирано подкрепяше скиорите. С
дрон снима Нестор Домусчиев – главен
експерт в ИАГ. И накрая, под звуците на
„Хубава си, моя горо“, научихме имената
на победителите.
Във възрастовата категория под 40 г.
сред жените на първо място е Силвия Арангелова от ДПП „Витоша“, която участва в
отбора на ЮЗДП – Благоевград, на второ
– Николая Никова от ДГС – Широка лъка,
ЮЦДП – Смолян, и на трето – Десислава
Шумкова от РДГ – Смолян (сн. 1). Над 40-годишните състезателки разделиха
призовите места така – първа е Албена Бобева от ИАГ, втора – Станка
Насташова-Уюрова от Националното сдружение на собственици на
недържавни гори „Горовладелец“ –
Чепеларе, трета – Петя Пашова от
ИАГ (сн. 2). При мъжете под 40 г.
първото място е за Михаил Колчагов от ДГС – Места, ЮЗДП, второто
– за Димитър Манджуков от ДЛС
„Тракия“, ЮЦДП, и третото за Асен
Бочуков – ЮЦДП (сн. 3). Във възрастовата група на над 40-годишните,
най-многочислена, първи е Атанас
Станков от ЮЦДП, втори – Николай
Стайков от ДГС – Самоков, ЮЗДП, и
трети – Георги Кисьов от РДГ – Смолян (сн. 4). Състезателите бяха отличени с медали и грамоти.
Купите за отборното класиране
получиха капитаните на отборите –
Альоша Даков на ЮЗДП – Благоевград, Димитър Баталов – на Изпълни-телната агенция по горите, и Атанасс
Станков – на ЮЦДП – Смолян (сн. 5).
За всички участници STIHL – България, осигури фирмени шапки, които
стигнаха и за малките скиорчета, наблюдаващи състезанието.
Още две награди бяха връчени на
финала – за най-младия състезател,
чийто носител стана Димитър Манджуков, на 23 г., и за най-възрастния –
Тихомир Ников, на 61 г., който пожела
и в бъдеще да не прекъсва възроденото
национално първенство по ски спортове за работещите в горите.
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Светлана БЪНЗАРОВА
Снимки Йордан ДАМЯНОВ
и Станислава КРУМОВА
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