Велинградските плувци стартираха с 19 медала при ветераните
Събота, 06 Септември 2014 21:37

Йорданка Пенина (най-вляво на почетната стълбичка) взе 3 сребърни медала
Шест шампионски титли, десет сребърни и три бронзови отличия – това е
равносметката за плувците на Чепинец (Велинград) от първия състезателен ден на
Държавното първенство за ветерани. 256 състезатели от 14 клуба участват в
стартовете на 6 и 7 септември. Домакин на шампионата е Велинград.
Още в първата дисциплина – 50 метра свободен стил при жените треньорката на ПК
Белмекен – Йорданка Пенина грабна сребърен медал.

Иван Златев (Чепинец) завоюва първото място на 50 м свободен стил в своята възрастова група
На 50 метра свободен стил при мъжете Иван Златев от Чепинец надви конкуренцията в
6-та възрастова група. В 7-ма най-бърз бе Пейо Благов, а съотборниците му Димитър
Пеев и Емил Табаков финишираха съответно 4-ти и 17-ти.

Пейо Благов донесе още една шампионска титла за Чепинец
В 8-та група вицешампион стана треньорът на Белмекен (Велинград) Велчо Клешков,
следван от още един велинградски плувец – Петко Главинов. Във втора възрастова
група Кирил Крайнов е 5-и, а в 9-та Васил Велков завърши на осмо място.
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Велчо Клешков (вляво) и Петко Главинов (вдясно) прибавиха нови медали към колекцията си
На 100 метра свободен стил в 1-ва група при жените златото отново бе за Чепинец
благодарение на Моника Трифонова, която подобри стария си рекорд в дисциплината.
Среброто взе нейната съотборничка Мария Гечева. Във втората възраст със златото
се окичи велинградчанката Здравка Радева. В трета група Василка Атанасова
финишира на седмата позиция.

Моника Трифонова се отличи с две титли и два рекорда в индивидуалните дисциплини
В същата дисциплина при мъжете също имаше стабилно велинградско присъствие на
почетната стълбичка. В първа група сребърен медалист е Васил Гълъбов, а бронзов –
Христо Спасов. Във втора група вицешампионската титла грабна Илиян Бояджиев, а
шести завърши Петър Георгиев.

Здравка Радева (Чепинец) бе най-бърза на 100 м свободен стил
Второ сребърно отличие на 50 метра бруст в 6-та група завоюва Йорданка Пенина.
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Велинградчаните Васил Гълъбов и Христо Спасов също намериха място на почетната стълбичк
Христо Бацанов пък преодоля най-бързо дистанцията на 50 метра бруст в 5-та група.
Среброто взе съотборникът му в Чепинец – Стоил Бирников. В 7-ма група
велинградчанинът Димитър Пеев зае 9-то място.

Илиян Бояджиев е сребърен медалист на 100 м св. стил
В 10-то група класа показа и най-възрастния състезател на Чепинец в първенството.
73-годишният Петър Харизанов се пребори със сериозната конкуренция и завоюва
сребърния медал. Общо 28 плувци на Чепинец представят велинградската школа на
шампионата.

Христо Бацанов и Стоил Бирников заеха първите две места на 50 м бруст
На 100 метра бруст Моника Трифонова грабна втора титла от първенството и го
постигна отново с рекорд в дисциплината. Бронзова медалистка стана Мария Гечева. В
3-та група Василка Атанасова се нареди седма.
В последната индивидуална дисциплина от първия ден – 100 метра бруст при мъжете,
Илиян Бояджиев финишира 4-ти.
В щафетите велинградчани взеха сребърните отличия и при двата пола. Квартетът
Цветанка Борикова - Йорданка Пенина – Димка Милушева – Моника Трифонова се
нареди втори след шампионките от Черноморец. За бургаския клуб на 4 по 50 м
свободен стил, плуваха Боева-Белова-Йорданова и Белчева.

Петър Харизанов (най-вляво) завоюва сребърен медал
При мъжете на 4 по 50 метра смесено златото отново бе за Черноморец, благодарение
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на Мастиков, Ангелов, Вътев и Бегов. Сребърната щафета на Чепинец бе в състав Иван
Халачев – Христо Бацанов – Илиян Бояджиев – Пейо Благов.

Щафетата на Чепинец в състав (отляво надясно) - Милушева, Борикова, Пенина и Трифонова
С най-много шампионски от първия ден на първенството при ветераните – 14, са
състезателите на Черноморец (Бургас). С общо 31 медала са плувците на Албатрос
2001. Най-възрастният участник в шампионата е Стойчо Келевски (Албатрос 2001),
роден през 1926 г.

Призьорите от мъжката щафета на 4х50 метра
Организатори на първенството са БФ по плувни спортове (БФПС), Българската
мастърс федерация (БМФ) и велинградските плувни клубове Чепинец и Белмекен.
Призьорите в отделните дисциплини бяха наградени от единствената ни олимпийска
шампионка Таня Богомилова – ген. секретар на БФПС, олимпийската шампионка в
гребането Здравка Йорданова – президент на БМФ и от Валентин Митрев - главен
съдия на първенството.
Филип УСТАБАШИЕВ
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