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Емил Стойнев

По традиция през месец юли във Велинград се провежда Държавното първенство по
триатлон (спринтова дистанция)
. Веднага след края на състезанията, председателя на БФ по триатлон Емил Стойнев,
който е и член на БОК, даде специално интервю за читателите на
VELSPORT24.com
.

Г-н Стойнев, Държавното първенство по триатлон във Велинград вече е в
историята. Какви са впечатленията Ви от проявата?

- Впечатленията ми от тазгодишното издание на спринт 2009 във Велинград са отлични
поради няколко основни причини. Първо имаше много по-голяма масовост на
Държавното първенство. Постигнатите резултати в отделните възрасти бяха много
по-сериозни, което показва, че децата са се готвили отговорно. Другото, което ми
направи силно впечатление бе перфектната организация на органите на МВР и на
съдиите, за което ги поздравявам. Радостен е и фактът, че състезанието приключи без
нито едно падане, без нито една травма, без нито един инцидент.

Връчихте специален приз на кмета на Община Велинград Иван Лебанов...
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- На заседание на УС на БФ по триатлон, ние взехме решение да наградим
най-достойните ръководители в страната, които през годините са били близо до нас и
са ни помагали за развитието и популяризирането на този красив спорт. Г-н Иван
Лебанов е човекът, който направи много за спорта „триатлон” във Велинград и той
напълно заслужено получава тази висока награда. Още повече той е човек, минал през
големия спорт и е оставил трайни следи за поколенията. Връчването на тази награда
изразява една признателност на цялата наша федерация към Велинград. Надяваме се и
занапред СПА – столицата на Балканите да се радва на такива динамични и интересни
състезания.

Сега предстои много отговорно състезание във Варна...

- Предстои Откритото Балканско първенство по триатлон, което също така е и
Европейска купа, както и Държавното първенство на основна дистанция за всички
възрастови групи. До момента над 20 страни са заявили участие в проявата. Очертава
се едно много сериозно и отговорно състезание. За първи път в сърцето на морската
ни столица ще се проведе състезание от такъв ранг. Плуването ще бъде на централния
морски плаж, колоезденето ще е по централния булевард в посока Златни пясъци до
делфинариума, а бягането – в морската градина. Градът се затваря за това престижно
състезание, което се надявам, че ще мине без инциденти и ще бъде една голяма
атракция за морската ни столица. Много класни триатлонисти са дали заявка за участие
и съм убуден, че зрителите ще станат свидетели на състезание от много висок ранг.

В заключение на нашия разговор, накъде върви спорта «триатлон» в нашата
страна? Да очакваме ли например скоро в триатлона българско участие на
олимпиада?

- На фона на целия български спорт в последните години, бих казал, че нашите
спортисти вървят към високите резултати и постижения. За съжаление все още са в
младежка възраст, но до няколко години би трябвало да имаме и участие на олимпийски
игри. Искам да отворя една скоба. На 26 септември 2009 година, България ще участва
на квалификация за младежка олимпиада в Испания. Там ще бъдат определени 9 деца,
които през 2010 година ще придобият право на участие на първата младежка
олимпиада в Сингапур. Дано успеем да спечелим тази трудна битка и още в края на
годината да се поздравим с участие на първа (макар и младежка) олимпиада. За 2012
година нашите състезатели ще са още в младежка възраст и едва ли биха могли да се
преборят с мъжете и жените за квота за Лондон 2012. Времето ще покаже... Факт е, че
резултатите на нашите състезатели се подобряват и записваме добри резултати на
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европейските първенства.

Интервюто взе: Филип Устабашиев
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