Бронз за ПК „Чепинец“ от „Весел делфин“ във Варна
Четвъртък, 13 Февруари 2014 00:18

Ценно отличие от Държавния шампионат „Весел делфин“ във Варна донесе
велинградския плувец Георги Целев. Младата надежда на ПК „Чепинец“ завоюва бронз
в дисциплината 100 метра бруст. Велинградчанинът се пребори за отличието в
конкуренцията на 69 плувци от цялата страна. Първи стана Йосиф Миладинов от
„Младост 91“ (Пловдив) с време 1:29.10 мин., а втори за 1:32.34 финишира Йордан Янчев
от „Пирин“ (Благоевград). Георги Целев премина дистанцията за 1:33.77 мин.

„На тренировки Георги е давал време с над 2 секунди по-добро от постижението му във
Варна“, коментира пред velsport24.com възможностите на младия плувец,
старши-треньорът на ПК „Чепинец“ Христо Доксинов.

Георги Целев се нареди още на 7-мо и 13-то място съответно на 50 и 200 м свободен
стил. Плувният талант завърши и 10-ти на 100 метра съчетано.

С призово класиране от морската ни столица се прибра и София Николова.
Възпитаничката на треньорски тандем Любов и Христо Доксинови записа 10-то място
на 100 метра гръб.

Общо 7 велинградски плувци, родени през 2003 г., взеха участие в шампионата. ПК
„Белмекен“ бе представен от Димитър Смиленов, Костадин Ачев, Ивана Цвеева и
Андреа Шаламанова. За ПК „Чепинец“ плуваха Георги Целев, Николай Андонов и София
Николова.

Най-много отличия от „Весел делфин“ грабнаха домакините от „Астери“. Варненци взеха
14 отличия, от които 8 златни. На първенството пък бяха раздадени 20 комплекта
медали. Отличията бяха разпределени между 13 клуба от страната.
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Държавното първенство „Весел делфин“ на 25-метров басейн се проведе от 7-ми до
9-ти февруари. В него взеха участие 347 млади плувци - 183 момчета и 164 момичета от
42 клуба в страната. Участниците в шампионата бяха родени през 2003 и 2004 г.

Варна ще бъде домакин и на следващото Държавно лично-отборно първенство от
календара на БФПС. От 14-ти до 16-ти февруари в морската ни столица ще премерят
сили децата (12 г.).
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