Шест отличия за ПК Чепинец от турнир „Младост“
Неделя, 22 Април 2018 17:48

На 21-22 април в Пловдив се проведе турнир по плуване ”Младост“. Неговата история
датира от далечната 1973 г., когато с откриването на покрития плувен басейн в града
започва да се провежда първия международен турнир по плуване, който е активен до
1990 г.

От 2015 г. той е възстановен и се организира от ЖПК „Младост 91“ със съдействието
на община Пловдив и БФ Плувни спортове. В тазгодишното IV-то издание на турнира
участваха 330 състезатели, разделени в 6 възрастови групи.

ПК Чепине бе представен от 11 състезатели в трите най-малки групи, които се
представиха достойно, спечелвайки 6 медала. Част от елитните състезатели на клуба
отсъстваха поради училищни ангажименти, което лиши клуба от повече призови
класирания.

При 11-годишните Мартин Тюфекчиев е с пълен комплект медали - злато на 50 м гръб,
сребро на 50 м свободен стил и бронз на 100 м гръб. Валентин Стойнов е 4-ти на 50 м
гръб.

При 12-годишните Надежда Тупарова е със сребро на 50 м гръб и 50 м свободен стил и
с бронз на 200 м гръб.

И останалите състезатели,макар и без медали реализираха челни класирания.
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При 8-9-годишните Елица Овчарова е 6-та на 50 м гръб /първо място в нейната възраст/
и на 50 м свободен стил и 5-та /второ място във възрастта/.

Далас Велева е 8-ма и 10-та на 50 м гръб и 50 м свободен стил. Вероника Николова е
8-ма на 50 м бруст. Адриана Димитрова е 3-та и 4-та в нейната възраст /2009/ на 50 м
гръб и 50 м свободен стил.

При 12-годишните Валентина Дебелушина е 4-та и 5-та на 50 и 100 м свободен стил.
Иван Ръджов е 5-ти на 50 м бътерфлай. Атанас Шулев е 6-ти на 100 м свободен стил.
При девойките старша възраст Лени Бояджиева реализира същото класиране.

Всички състезатели на клуба подобриха значително личните си постижения.
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