Предложение за генерален спонсор
на националия отбор на България по "SUP''- (Stand Up Paddleboard)
за световно първенство в Дания от 1 до 10 септември 2017 г.
към Българската Асоциация по Екстремни Водни Спортове

Благодарение на Българската Асоциация по Екстремни Водни
Спортове ( http://www.bewsa-surf.com/ ) и нейното дългогодишно
членство към Международната Сърф Асоциация
(https://www.isasurf.org/events/isa-world-supand-paddleboardchampionship-wsuppc/ ) ,България има право на участие в световното
първенство, което за първи път се провежда в Европа - Дания
(Копенхаген и Северно море).
Отборът има нужда от финансиране от порядъка на 5000лв. за
покриване на разходи за:
-годишна такса към международната сърф асоциация
-такси за участие
-транспортни разходи за отбора и екипиовковката
-рекламни материали и облекла

Отборът се състои от треньор и между два и пет състезателя от
общо осемнадесет допустими позиции. Стараем се да развиваме
този спорт в България, тъй като потенциалът му е почти
неограничен във всяко едно отношение.
Амбицията ни за участие е от първото световно първенство, което
се проведе в Лима, Перу през 2012. До сега всички световни
първенства са провеждани извън Европа: Никарагуа, Мексико и
Фиджи. Имаме десетгодишен опит в един от най-бързо
развиващтите се спортове "SUP"-(stand up paddleboard). Това е вид
сърфинг, който може да се практикува във всякакви условия. Oт
равна вода и тихо време, до силен вятър и големи вълни. При този
вид сърф, състезателят стои изправен на дъската и с подобно на
кану дълго гребло гребе от едната или от другата страна.

Бихме искали да участваме основно в дисциплината WAVE тъй като
се чувстваме достатъчно подготвени, за да се изправим срещу
конкуренцията на международната сърф сцена.

Условията в Черно море за сърф рядко са подходящи , но са наистина
сериозни когато ги има, а също така са достатъчно близки до тези в Северно
море, където ще се проведе състезанието. Когато имаме възможност,
пътуваме далече, за да усетим силата на океана.

Караме най-малките фабрично произвеждани SUP дъски за вълни
или си ги правим ръчно в шейпърско ателие в София.

SUP е основна дисциплина на ISA и е един от най-бързо растящите водни спортове в
света. SUP беше част от предложението на ISA за включване в олимпийските игри в
Токио 2020 г.
Разбирам, че късно Ви пиша и сроковете са кратки, но непредвидените разходи ни
отдалечиха от това да пътуваме спокойно на свои разноски.
Ако Вие ни подкрепите в това начинание, ние бихме могли да рекламираме Вашата
фирма с участието ни в Дания пред целия свят, посредством брандирането на
екипировка, облекло, шапки, рекламни снимки и видео материали, които ще се пускат
в социалните мрежи и националния ефир.
Отворени сме към предложения, всичко зависи от вашето решение.
С уважение,
Христо Бушев- Крис тел. 0889290210
Председател на Българската Асоциация по Екстремни Водни Спортове
Николай Николов-Кико
състезател тел. 0879382442
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