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Георги Целев спечели 4 златни отличия и бе избран за най-добър състезател при юношите млад

На 22-23 април в Пловдив се проведе третия международен турнир по плуване
„Младост-2017”. Организатори на проявата са община Пловдив, Българска федерация
плувни спортове (БФПС) и ЖПК „Младост-91”. Участие взеха 345 състезатели (207
мъже и 138 жени), разделени в 6 възрастови групи.

Отлично се представи ПК Чепинец, спечелвайки 16 медала - 8 златни,4 сребърни и 4
бронзови.

Георги Целев завоюва 4 златни отличия на 50, 100 и 200 м бруст и на 100 м съчетано
плуване при юношите младша възраст. За постижението си на 100 м бруст по точковата
таблица на ФИНА /Международната федерация по плуване/ бе обявен за най-добър
състезател във възрастта и награден с купа.

При девойките старша възраст - Христине Стоилова е шампионка на 100 м бътерфлай и
е със сребърни медали на 50 и 200 м бътерфлай. Василена Белева е с пълен комплект
медали-злато на 200 м гръб, сребро на 200 м съчетано плуване и бронз на 100 м гръб.

При 12 годишните - Доротеа Николова е с 3 златни медала на 50 м свободен стил, 50 и
200 м гръб и с бронз на 100 м гръб.
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Първи медали взеха най-малките състезатели - Мартин Тюфекчиев /10 г/ се окичи с
бронз на 50 м гръб. Атанас Шулев/11 г/ грабна бронз на 50 м бътерфлай.

Непосредствено след медалистите се наредиха и останалите състезатели на клуба София Николова /14 г/ - IV-ти места на 100 и 200 м гръб, Надежда Тупарова /11 г/ - IV-ти
места на 50 и 100 м гръб и Иван Ръджов /11 г/ - IV-ти на 50 м свободен стил и 100 м
гръб. Тодор Шабанов е V-ти на 50 м бътерфлай.

Всички състезатели на треньорите Любов и Христо Доксинови реализираха свои
най-добри лични постижения.

През месец май предстои участие с 25 състезатели в международен турнир на
50-метров басейн в Сандански, който е и генерална проверка за предстоящите
държавни първенства на открито.
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