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Тодор Гълев
Изключително силно представяне на Държавното първенство по ски бягане записаха
състезателите на СК „Атлас“ – Велинград. Възпитаниците на старши треньора Тодор
Гълев събраха внушителна колекция от 7 медала на шампионата, проведен в района на
високопланинския център Белмекен. Първенството бе за момичета и момчета, младша и
старша, и за юноши и девойки младша възраст.

Двукратен държавен шампион при юношите младша възраст (до 16 г.) стана Любомир
Папарков. Велинградчанинът остави зад себе си конкуренцията в класическия стил
(интервален старт). 15-годишният скиор бе най-бърз и в преследването на 7
км. Възпитаникът на „Атлас“ добави и бронзово отличие на същата дистанция в
свободния стил.

При момчетата младша възраст (до 12 г.) с три сребърни медала в индивидуалните
дисциплини се отчете Даниел Бошнаков. Той стана вицешампион в класиката, свободния
стил и в преследването на 3 км.

Щафетата на „Атлас“ в състав Атанас Китов, Сюлейман Буков и Даниел Бошнаков
завоюва бронзовите отличия на 3 х 2 км.

Любомир Папарков
Добри резултати в отделните стартове регистрираха и останалите скиори на клуба,
взели участие в шампионата – Александра Влахова, Цветелина Вачева, Иванка Тупатева
и Велка Коцева.
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Триото Тупатева – Вачева – Влахова достигна до престижното четвърто място в
щафетата на 3 х 2 км при момичетата старша възраст (до 14 г.).

С четирима състезатели се включи в стартовете другия велинградски ски клуб –
„Чепинец“. Най-успешно в индивидуалните стартове от питомците на наставника Искрен
Планков се представи Мустафа Крантев. Той финишира на 7-то място в преследването
на 5 км при момчетата старша възраст (до 14 г.). В свободния стил на същата дистанция
Крантев се нареди 8-ми. Щафетата, съставена от Хасан Мехмед, Ахмед Кондуш и
Мехмед Бандьо записа 8-ми резултат на 3 х 2 км при момчетата младша възраст.
Според предварителния календар, утвърден от БФСки, Държавното първенство
трябваше да се проведе в местността Узана край Габрово. Липсата на достатъчно сняг,
обаче накара шефовете на федерацията да преместят стартовете на Белмекен при
надморска височина над 2000 метра. В шампионата премериха сили 113 състезатели от
10 клуба в страната.

Борислав ЙОРДАНОВ
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