9th DIPLOMATIC ski race
For THE CUP OF THE MINISTER of
FOREIGN AFFAIRS
9-11 March 2018
March 9th 2018 – Friday
Arrival at Bansko Ski Resort
14:00-20:00h –Accreditation for the event at STRAZHITE Hotel.
From 19:30h - “Get together” - cocktail party offered by the organizers. Location – ETHNO restaurant, next to
the bottom station of the Gondola Lift in Bansko.
March 10th 2018- Saturday
08:00 – 09:00 h – Accreditation at STRAZHITE Hotel for those who arrived later the previous day.
Skiers - 08:00h – Transfer to the ski area
 Bus from STRAZHITE Hotel via KEMPINSKIi Grand Arena hotel - to the SHILIGARNIKA area.
 Or Gondola Lift (bottom station) using the VIP line.
Participants in the “Funny Biathlon 08:30h
 Bus from STRAZHITE Hotel via KEMPINSKIi Grand Arena hotel, to the ski depot and continued to
the SHILIGARNIKA area
Non-skiers – 9:00h– Transfer to the ski area
 Bus transport from STRAZHITE Hotel via Kempinski Grand Arena Hotel to SHILIGARNIKA area
9:00 – 14:30h – Snacks and drinks will be served in the yellow “Umbrella” bar on SHILIGARNIKA area only for
EVENT PASS holders
09:15 – 9:30h – Start Numbers giving – SHILIGARNIKA area
09:30 – 10:00h – Training – training for Ski Race and Funny Biathlon
10:00 – 11:30h – Ski Race – A moderate Giant Slalom will be held in 2 runs, final standing will be calculated
on the better result from both runs. Final race program will depend on number and age of participants and will
be announced after the registration deadline, estimated race categories Diplomats men, Diplomats women,
Friends men, Friends women, Kids
11:45-12:30 Funny Biathlon all registered non-skiers and non-racers are invited to take a part in the “Funny
Biathlon” – 1 lap run with shooting on targets with snow/tennis balls. Award categories: fastest run, most
precise shooting, most points from both.
12:30 h -13:00 Awards ceremony - at SHILIGARNIKA area
14:30 h- Return - For Skiers and Non- skiers bus transport to Bansko, STRAZHITE Hotel
20:00 h – Dinner - Buffet reception at the Happy End Après Ski Bar followed by DJ and live music party
March 11th – 2018 Sunday
Free program - individual skiing, possibility for walking in the heart of Pirin Mountain, or in the picturesque old
town, sport and relax, own arrangements and departure.

9-то СЪСТЕЗАНИЕ ПО СКИ ЗА ДИПЛОМАТИ
ЗА КУПАТА НА МИНИСТЪРА
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

9-11 Март 2018
9 Март 2018 – Петък
Пристигане на в Банско
14:00 – 21:00ч. - Акредитация на всички гости в хотел СТРАЖИТЕ – основен хотел на събитието.
19:30ч. – Коктейлна среща, с напитка за добре дошли от организаторите. Локация - ресторант Етно – срещу
начална станция на кабинковия лифт.
10 Март 2018- Събота
08:00 – 09:00ч.– Акредитация в хотел СТРАЖИТЕ на гостите пристигнали късно предходния ден.
За скиорите- 08:00ч. - Трансфер до ски зоната
 организиран автобусен превоз от хотел СТРАЖИТЕ през хотел Кемпински Гранд Арена до
ШИЛИГАРНИКА
 или индивидуално качване с лифта до ШИЛИГАРНИКА. Следвайте VIP кордира на началната станция
на лифта.
За участниците във „Весел Биатлон“ 08:30ч
 организиран автобусен превоз от хотел СТРАЖИТЕ през хотел Кемпински Гранд Арена до ски
гардероб и продължават до ШИЛИГАРНИКА
За Не скиорите - 09:00ч. – Трансфер до ски зоната
 Организиран автобусен превоз от хотел СТРАЖИТЕ през хотел Кемпински Гранд Арена до
ШИЛИГАРНИКА
9:00 – 14:30ч. – Заведение тип “Алпийски бар” в зоната на ШИЛИГАРНИКА ще обслужва акредитираните гости с
леки храни и напитки
09:15 – 9:30ч. –Раздаване на стартовите номера на състезателите – ШИЛИГАРНИКА
09:30ч. – 10:00 ч.Tренировка – тренировка за ски състезанието и Весел биатлон
10:00 – 11:30ч. – Ски състезание. В дисциплина Гигантски Слалом с умерена трудност, която ще се проведе в
2 манша, за финалното класирането се отчита по-добрия резултат от двете пускания на всеки
учстник.Окончателната програма ще се потвърди, в зависимост от броя и възрастта на заявилите се участници и
ще бъде съобщена след изтичане на крайния срок за регистрация. Очаквани категории: Дипломати мъже,
Дипломати жени , Приятели мъже, Приятели жени, Деца;
11:45-12:30 Весел Биатлон всички регистрирани не скиори са поканени да вземат участие във “Весел Биатлон”
–трасе от 1 обиколка, ще се стреля по мишени със снежни/тенис топки. Награди за: най – бързо време , най –
точна стрелба, най – много точки от двете.
12:30-13:00ч. - Официална церемония по награждаване - ШИЛИГАРНИКА
14:30ч. - Връщане - автобусен трансфер от Шилигарника до Банско, хотел Стражите.
20:00ч. – Вечеря - бюфет в „Happy End Après Ski Bar”, следвана от DJ парти и бенд.
11 Март 2018 – неделя
Индивидуална програма – каране на ски, разходки в сърцето на Пирин или из малките улички на стария град,
спорт и релакс. Отпътуване.

