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Моника Трифонова не остави шанс на конкурентките си на Държавното първенство във Велинг
Състезателката на ПК Чепинец - Моника Трифонова направи истински фурор на
Държавното първенство по плуване за ветерани, което се проведе във Велинград през
почивните дни. Възпитаничката на треньорите Любов и Христо Доксинови завоюва
безапелационно 4 шампионски титли в индивидуалните дисциплини.

Моника Трифонова

Родената през 1988 г. плувкиня „счупи“ всички рекорди по пътя към златото.
Велинградчанката прибави към сметката си още 2 златни и 1 сребърен медал от
щафетите. С постиженията си на шампионата, специалистите я определиха за №1 на
първенството.

Състезателите на ПК Чепинец защитиха достойно велинградската плувна школа. 28-те
наши представители събраха колекция от 37 медала – 13 златни, 19 сребърни и 5
бронзови. Активът на велинградските плувци-ветерани от първия състезателен ден - 6
септември, бе 19 отличия
.

Във втория ден от шампионата – 7 септември, представителите на ПК Чепинец грабнаха
нови 18 медала.

В стартовете на 50 метра гръб при мъжете ни представяха 4 плувци. В 4-та възрастова
група Крум Поибренски се нареди на 10-то място. В 5-та Стоил Бирников спечели
сребърен медал. В 7-та Димитър Пеев финишира четвърти, а в 8-та Петко Главинов се
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справи с конкуренцията и стана държавен първенец с нов рекорд.

Петко Главинов взе златото на 50 метра гръб след "поправка" на националния рекорд
При дамите в същата дисциплини в 9-та група велинградчанката Веселина Пеева
завърши на шеста позиция.

Сребърен и бронзов медал на 100 метра гръб завоюваха Васил Гълъбов и Димитър
Петров, а четвърти се нареди Иван Халачев. Във втората възрастова група пети се
нареди Илиян Бояджиев.

При жените Моника Трифонова взе третата си индивидуална титла, която бе
придружена и с нов рекорд. Втора на почетната стълбичка се качи съотборничката и
Ангелина Стоева. Във втората група шампионската титла отново бе за велинградчанка
– Здравка Радева. В третата възрастова група Василка Атанасова зае пето място.

В дисциплината 50 метра бътерфлай с нов национален рекорд за своята група се
отличи Петко Главинов. В първа група за разпределението на медалите се намесиха
отново плувци на Чепинец. Среброто взе Стоян Алексиев, а бронза – Христо Спасов. В
следващата възраст Илиян Бояджиев стана вицешампион, а Петър Георгиев завърши
шести. В 5-та група Христо Бацанов спечели сребърно отличие, Кирил Крайнов е 6-ти, а
Александър Стоилов – 10-ти.

Шампионското темпо на Моника Трифонова си каза тежката дума и на 50 метра
бътерфлай при жените. Състезателката на Чепинец не пропусна да извърши и
текущата поправка на най-доброто време в дисциплината. Втората позиция в крайното
подреждане бе за Ангелина Стоева, а Мария Гечева завърши четвърта. В трета група
Василка Атанасова е пета, а в шеста – Йорданка Пенина донесе сребърен медал за

2/4

Велинградчанка взe 6 титли и счупи 4 рекорда в плуването
Вторник, 09 Септември 2014 23:56

Чепинец.

Мъжката щафета на Черноморец стигна до златото на 4 х 50 метра свободен стил.
Втори финишира квартетът на Чепинец в състав – Илиян Бояджиев, Иван Халачев,
Кирил Крайнов и Пейо Благов.

Златните отличия в заключителните две щафети от програмата на 37-то Държавно
първенство за ветерани бяха спечелени от състезателите на Чепинец.

Плувците на Чепинец защитиха достойно велинградската школа на първенството
Четворката в състав – Димка Милушева, Моника Трифонова, Йорданка Пенина и
Здравка Радева не даде шанс на съперничките си на 4 х 50 метра съчетано.

Кулминацията за зрителите пък бе смесената надпревара за мъже и жени на 4 х 50
метра. Щафетата на Чепинец, водена от Моника Трифонова, Христо Бацанов, Илиян
Бояджиев и Димка Милушева остана непобедима и грабна последния комплект медали
от първенството.

Филип УСТАБАШИЕВ

Още по темата:

Заслужено признание за плувните клубове Чепинец и Белмекен
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Плувците на Чепинец стартираха с 19 медала при ветераните

Велинград е домакин на плувния шампионат за ветерани
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