Българин грабна купа „Сивен 2009“ в конкуренцията на световен шампион
Вторник, 18 Август 2009 20:28

След 1-годишна пауза летните стартове за купа „Сивен“ отново влязоха в
Българинът Веселин Цинзов спечели битката с ролкови ски при мъжете на 19 км за
лятната купа „Сивен 2009“. Проявата е традиционна и се провежда по пътната отсечка
Юндола
–
Белмекен
.

Веселин Цинзов
23-годишният Веселин Цинзов остави зад себе си трикратния световен шампион в
биатлона
Максим Чудов. Руснакът водеше епична битка
със състезателя на „Ал. Логистикс”, но счупи щека, което го изхвърли от битката за
първото място. Младата ни надежда в ски бягането премина дистанцията за 55 минути
и 13 секунди. Представителят на „сборная” финишира с изоставане от 1 минута и 46
секунди. Трети в масовия старт при мъжете се нареди юношата на Русия
Константин Главатских
. Седми стана българинът
Станимир Беломъжев
. Състезателят на „Елит 2000 НСА” е световен и европейски шампион за младежи по ски
ориентиране.
Българка превзе върха и при дамите. Съотборничката на Цинзов в тима на „Ал.
Логистикс” Антония Григорова спечели при жените на 9 км и направи българския
триумф на 2050 метра надморска височина още по-значим. Националката ни в ски
бягането отвя конкуренцията с време 28 минути и 34 секунди. 32 секунди след нея
финалната линия пресече
Екатерина Рудакова от Бела
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рус
Кристина Соколова
от руския национален отбор (девойки) завърши трета.

.

Инфарктен финал определи победителят при юношите на 9 км. Съотборниците в тима
на „Ал. Логистикс” Филип Дянов и Антон Огнянов заеха съответно първо и второ
място, а разликата между тях бе само 1 секунда. Трети се нареди
Богомил Костадинов
от „Ком” –
Берковица
.
Рускини бяха най-бързи при девойките на дистанция 5 км. Старта спечели Елена
Серохвостов
а, следвана от
Елена Соболева
и
Марина Москвина
. Шеста завърши
Белослава Неделчева
от „Атлас” – Велинград, а след нея финала пресече съотборничката и
Васка Благоева
.
Йордан Чучуганов от тима на „Паничище“ записа безапелационен успех при момчетата
на 5 км. Колегите му от клуба
Николай Виячев и Петър Велчев
допълниха призовата тройка.
Състезателките на „Паничище” Вероника Димова и Симона Чорбаджийска грабнаха
първите две места при момичетата на 5 км. Трета стана велинградчанката
Спасимира Корунова
от „Атлас”. Възпитаничката на треньора
Тодор Гълев
записа най-предно класиране от трите състезателки на клуба.

Венцислав Венев
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При ветераните премериха сили руснакът Евгений Шутов и българинът Борислав
Харизанов
.
45-годишният представител на „сборная” бе по-бърз по трасето и мина първи финала.
Наградите на призьорите при мъжете връчи кмета на Община Велинград Иван
Лебанов
.
Градоначалникът е първият медалист за България от Зимна олимпиада в ски бягането
от Лейк Плесид (САЩ) през 1980 година. В церемонията по награждаването се включиха
още главния секретар на Министерството на спорта
Любомир Василев
,
Венцислав Венев
, съсобственик на фирмата-организатор „Сивен“, заместник председателят на БФСки
Георги Бобев
,
доц. Петър Зографов
от НСА и други легендарни фигури в българския ски спорт.
За първи път в историята на проявата зрителите определиха своите „Мис и Мистър
Сивен“. При нежния пол носителка на признанието стана Екатерина Рудакова от
Беларус, а при силния пол наградата взе българинът
Филип Дянов
, който спечели надпреварата при юношите.
Стартовете за купа „Сивен 2009“ се организираха и с подкрепата на Община
Велинград
и ВСК „Белмекен“.

, БФСки

В стартовете за купа „Сивен 2009“ се включиха общо 49 участници. Сред тях бяха
представители на България, Русия, Украйна и Беларус.
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