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Венцислава Бормалийска и Александър Георгиев получиха 47% от гласовете в анкетата
1467 души гласуваха в в онлайн-класацията за „Спортист на годината” на Велинград за
отиващата си 2013 година. Най-голяма подкрепа събра танцовата двойка Александър
Георгиев – Венцислава Бормалийска. Състезателите на КСТ „Импулс” получиха 686
гласа или 47% от вота. Второто място зае Василена Белева от ПК „Чепинец”. Тя спечели
доверието на 375 души или 26% от гласувалите. На трета позиция се нареди Вангелина
Драганова. За състезателката на ПК „Белмекен”, която е национална рекордьорка в
дисциплината бруст, гласуваха 252 участника в анкетата (17%).
По 3% от гласовете получиха Мустафа Крантев от СК „Чепинец”, Димитър Георгиев от
СК „Бойни изкуства” и Цветелина Павлова от СК „Атлас”. След тях е Николай Байраков
от ФК „Чепинец” с резултат 1 %. Онлайн-гласуването за „Спортист №1 на Велинград“
за 2013 година протече на официалната страница на Община Велинград –
www.velingrad.bg
. Седем велинградски клуба номинираха своя фаворит в класация. Вотът приключи
точно в 12:00 часа на 15 декември 2013 г., отчетоха пред
velsport24.com
организаторите.
Победителят в класацията ще получи специален приз от Община Велинград.
Церемонията по награждаването на велинградските спортисти ще се проведе на 18
декември (сряда) от 18,00 часа в Туристическия информационен център.
Георги БЕЛЕВ ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ от онлайн-гласуването за "Спортист №1"
за 2013 г.
1. Александър Георгиев - Венцислава Бормалийска (КСТ
"Импулс") - спортни танци
686 гласа (47%) 2. Василена
Белева (ПК "Чепинец") - плуване
375 гласа (26%)
3. Вангелина Драганова (ПК "Белмекен") - плуване
252 гласа (17%)
4.
Мустафа Крантев (СК "Чепинец") - ски бягане
50 гласа (3%)
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5. Димитър Георгиев (СК "Бойни изкуства") - бойни изкуства
43 гласа (3%)
6. Цветелина Павлова (СК "Атлас") - ски бягане
40 гласа (3%)
7. Николай Байраков (ФК "Чепинец") - футбол
21 гласа (1%)
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