
Горещото сърце на Сарае-
во, Босна и Херцеговина, 
прие на 5 – 11 февруари 

лесовъди, студенти, ученици 
от лесотехнически професио-
нални гимназии, дърводоби-
вници и много други прияте-
ли на ски бягането и гората. 
За 53-ти път EFNS – Европей-
ското състезание на лесовъди-
те по скандинавски ски (ски 
бягане и стрелба), се проведе 
в красивото планинско плато 
Игман, където пистите и пъте-
ките на Олимпийските игри, 
на Световната купа и светов-
ните първенства този път бяха 
за горските служители. В раз-
гара на зимата ентусиасти от 
повече от 20 европейски стра-
ни се срещнаха за седмица, изпъл-
нена със спортни състезания, про-
фесионален обмен и приятелски 
срещи. Над 800 състезатели стар-
тираха в най-голямото състезание 
по биатлон в света. 

EFNS е гигантска лесовъдска 
мрежа, изградена от любовта на 
привържениците на скандинав-
ските ски в цяла Европа. В Сараево 
тя ни предложи спортно предиз-
викателство и перфектно орга-
низирано състезание по биатлон, 
програма за запознаване между 
лесовъдите и възможност за раз-
мяна на знания, информация за 
начина на управление на горите 
в страната домакин, посещение на 
горски разсадници и други горски 
обекти.  

След повече от 10-годишно от-
съствие от европейското първен-
ство за лесовъди по ски бягане и 
стрелба Югозападното държав-
но предприятие тази година взе 
участие в 53-то му издание и се 
завърна с много ценни награди 
– приятели от цяла Европа, два 
златни и два бронзови медала, 
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две четвърти места 
и достойно пред-
ставяне на целия 
отбор. 15-годиш-
ната Никол Кле-
новска – ученичка 
от Професионал-
ната лесотехни-
ческа гимназия в 
Банско спечели 
два златни меда-
ла – в класически 
и свободен стил в 
категория от 16 до 
19 години. Тя беше 
и част от щафет-
ния отбор, смесен 
– мъже и жени, който се наложи 
да се сформира на място в послед-
ния момент поради малкия състав 
на отбора. Нашите „мъжки моми-
чета“ приеха предизвикателство-
то и се състезаваха в категория 
„Мъже“, като завоюваха 12-то мяс-
то от общо 36 отбора.  

Представителите на ЮЗДП – 
Благоевград, спечелиха и 2 брон-
зови медала в първия ден, когато се 
състезаваха в свободен стил, както 

и две четвърти места през втория 
ден в класически стил. Студентът 
от Лесотехническия университет 
Деян Разложки от Самоков се поз-
драви с  бронз в категория „Мъже 
19 – 30 г.“ свободен стил и четвър-
то място в класически стил. 

Нина Кленовска от Банско спе-
чели бронз в категория „Жени 41 
– 50 г.“ свободен стил и четвърто 
място в класически стил. Достой-
но се представи и директорът на  

Състезания 

Българският отбор при откриването на състезанието

Никол Кленовска
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ДГС – Добринище – Янко Илчов, 
който въпреки че не е професио-
нален състезател, завоюва 14-то 
място в оспорвана надпревара в 
свободен стил при мъжете от 31 
до 40 г. и 12-то място в класиче-
ски стил. 

Бойчо Палакарски от ДГС – Сли-
вница, се състезава в най-много-

бройната категория „Мъже 61 – 
70 г.“, в която над 100 лесовъди 
преминаха 10-километровото тра-
се в съчетание със стрелба. 

В последния ден от състезанията 
на открито, на пистите в Игман, 
беше организиран Ден на нации-
те, в който всяка държава предста-
ви дегустация на свои кулинарни 
продукти. С подръчни материали 
успяхме да направим гостоприем-
на българска трапеза, придружена 
с греяни ракия и вино, които мно-
го допаднаха на всички. Италиан-
ският отбор дойде при отбора на 
България и ни поздрави с акапел-
но изпълнение на италианския 
химн на лесовъдите.

С едноминутно мълчание учас-
тниците в надпреварата и гостите 
почетоха паметта на жертвите на 
земетресението в Турция и Сирия. 

На вълнуваща церемония по 
награждаване на спечелилите 
първите шест места от всяка ка-
тегория българският флаг гордо 
се развяваше и над 800 лесовъди 
аплодираха България.

Инж. Ваня КАМЕНОВА
началник-отдел  

„Проекти и програми“ в 
ЮЗДП – Благоевград

Бойчо Палакарски

Отборът на ЮЗДП, предвождан от инж. Ваня Каменова


