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За втора поредна година Българска Асоциация Екстремни Водни Спортове
организира Националното Състезание Ахтопол Сърф 2013.

Планирано за Втори Октомври, в максималният пик на прогнозата,
състезанието протече на Трети Октомври 2013 при отлични вълни. Средно
над 4 бала вълнение на водата, 6 секунди период, със серии над 2 метра
вълни, 18 градуса температура на водата, постоянен Северозападен вятър
със скорост над 8-10м/сек, за съжаление много студен - не повече от 10
градуса, иначе слънчево през бързо движещата се облачност - перфектните
условия. Все пак състезателите това искаха – големи вълни - и те показаха
много добри умения и хъс за победа! Нивото на състезателите беше на
висота, с което зарадваха зрителите и фотографите и затрудниха
максимално съдиите.

Съдийският екип бе сформиран от трима души – Марин Сладкаров про
сноуборд съдия, Джи-то скейт и Тоше Скимборд от Варна. Водещ бе Борис
„Сабята” Атанасов, които ни заля с остроумни шеги, но и имаше
отговорност към времетраенето на хитовете и позицията на състезателите в
реално време. Видео и фото бе отговорност на Меги, Хари и Тишо Варна.
Последният експериментира с подводен бокс и предостави уникални
подводни кадри.

Като член на ISA (International Surfing Association) и NGB (National
Governing Body) за България, БАЕВС прилагаше формат на състезанието и
критерии за оценяване максимално близки до световните стандарти  на
ISA. В някои категории победителят се решаваше с разлики в десетичните
знаци на оценките от съперниците си.

29 състезателя общо участваха в дисциплините: Сърф шортборд мъже,
жени и младежи, Сърф лонгборд мъже и младежи, Бодиборд мъже, на
серии по 4 до 6  състезателя, с възможност за втори шанс, директна
елиминация и класиране по точки.



Следните победители бяха излъчени по категории:

Bodyboard Men – 1st place – Кирил Сулков 12,4р.

   2nd place – Борислав Василев 10,4р.

     3rd place – Ники Нинджата 7,1р.

Longboard – 1st place – Дойчин Дойчинов 14,9р.

   2nd place – Божидар Лулчев 14,8р.

     3rd place – Любомир Русев 11,5р.

Longboard Junior – 1st place Максим Йоцов Max

Surf Women –  1st place – Радка Петкова

 2nd place – Благовеста Банчева.

Surf men Junior – 1st place Никола Абаджиев Коки

Surf Men –      1st place Николай Николов Бобър 16,4р.

2nd place Никола Абаджиев Коки 15,8р.

    3rd place Кристиан Саралиев 15,3р.

Допълнително бяха наградени и трябва да се отбележат:

Коки с air и 180 трикове; Божката с една от най –големите вълни на

деня, Ради с едно от най-зрелищните пребивки и една от най-добрите

вълни за деня, извън топ 3 класирали се; Тодор – 4ти в финала на

шорт мъже с много високо ниво - 10,9р.; Любчо - Rookie of the Year с

много доброто си каране на лонг и шорт дисциплини; Крис с 10

вълни на финала; Най-възрастният състезател във водата – Борис

Бояджиев на 50г, но с млад дух!

Поздравления и Благодарности от БАЕВС!



Победителите получиха купи и плакети от Община Ахтопол и БАЕВС. Бяха
предоставени парични награди от Monster Energy; бодиборд плавници,
осигуровки и аксесоари от магазин Stromshop; цели ноепрени за мъже,
жени и младежи, грипове, ръшгардове и аксесоари на Billabong от магазин
DropIn; бордшорти, шапки и аксесоари Volcom от магазини ContraBanda;
грипове, осигуровки, шапки, очила Dragon Eyewear, часовник Nixon и
аксесоари SeventyOne percent, предоставени от магазини BoardShop.

Чрез мероприятията провеждани от БАЕВС и Годишните Национални
Първенства, Асоциацията ни работи за постигането на следните цели:

ü увеличаване на качеството на сърф спортовете в България -
 състезателната атмосфера и логика, по която Международната Сърф
Асоциация провежда своите състезания; Възможност за участие в
Световните Първенства организирани от ISA

ü разпространение на сърф културата – увеличаване на познанието
за спортовете; безопасността и етиката във водата; опазването на
морето и бреговата ни ивица.

Победителите в „Ахтопол Сърф 2013” съответно придобиват правото да
представят България на Световните Първенства през 2014, организирани
от ISA, съответно:

ISA World Masters Surfing Championship April
ISA World Surfing Games May
ISA World Junior Surfing Championship   June
ISA World Longboard Championship September
ISA World Bodyboard Championship October

БАЕВС изразява специални благоданости на община Ахтопол за
пълната й подкрепа, партньорите ни от ISA и Surfrider Foundation
Sofia, генералните ни спонсори Monster Energy; магазини StormShop,
BoardShop и DropIn; също OCB Djarum Black; Медийните партньори на
Събитието - Списание 360, sport1.bg, Whiteroom …

…и на цялото сърф общество в България!

Бихме искали от името на Управата на БАЕВС да Ви пожелаем много
любов, сила и вълни за всички!!!

Христо Бушев- Крис   Николай Николов - Бобъра     Ангел Димитров - Ачо

   Президент БАЕВС            Секретар БАЕВС             Вицепрезидент БАЕВС

http://www.isasurf.org/events/isa-world-masters-surfing-championship-wmsc
http://www.isasurf.org/events/world-surfing-games
http://www.isasurf.org/events/isa-world-junior-surfing-championship
http://www.isasurf.org/events/isa-world-longboard-championship
http://www.isasurf.org/events/isa-world-bodyboard-championship

