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Василена Белева
От 11 до 13 юли 2014 г. столичният басейн „Диана” бе домакин на Държавното
лично-отборно първенство по плуване за юноши и девойки младша възраст (13-14
годишни). Участие взеха 285 състезатели (167 юноши и 118 девойки) от 38 плувни клуба,
сред които и велинградските „Чепинец“ и „Белмекен“ с общо 8 свои възпитаници. На
първенството бяха разпределени 30 комплекта медали. Пет от отличията спечелиха
състезатели на велинградската плувна школа.

Ангел Йовчев
ПК „Чепинец” участва с 6 състезатели – всички на 13 г., които за първа година младша
възраст. Отлично представяне демонстрира Василена Белева, която е вицешампионка
на 100 метра и завоюва бронзов медал на 200 м гръб. И в двете дисциплини Василена е
първа за възрастта си. Съотборничката и Христине Стоилова грабна бронз на 200 м и
записа пето място на 100 м бътерфлай. В двете дисциплини е с първо и второ
постижения за възрастта си. Никола Кривулев е пети и седми на 100 и 200 м гръб, а
времената му са втори за неговата възраст. Много добре плува Емилиян Десподски. Той
финишира четвърти на 50 м св.стил и е пети на 100 и 200 м бруст при 13-годишните.
Призови класирания в дисциплините, в които участваха, реализираха също Радослав
Кривулев и Димитър Балтаков.

Двама състезатели защитаваха цветовете на ПК „Белмекен“ на първенството. Два
бронзови медала завоюва 14-годишния Ангел Йовчев. Той се качи на почетната
стълбичка на 100 и 200 м св. стил. На по-дългата дистанция бе поставен и нов
национален рекорд от Петър Божилов. Възпитаникът на „Омега“ (София) „поправи“
най-добрите постижения и в дисциплините 400 и 800 м св. стил. Ангел Йовчев финишира
на шесто място в свободния стил на дистанциите 50 и 1500 метра.
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Съотборничката му Радина Попова, която е родена през 2001 г., завърши на пето място
в дисциплините 50 и 200 м св. стил, а на 100-метровата дистанция е седма.

От 18 до 20 юли отново в София ще се проведе и ДЛОП за юноши и девойки старша
възраст.

Георги БЕЛЕВ
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