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Красимир Анев записа серия от силни резултати през 2017-а година
България се радва на стабилно участие в биатлона през последните години. Най-голяма
заслуга за това имат асовете ни в този спорт Красимир Анев и Владимир Илиев, които
от доста време вече се състезават по световните ски писти. Хубавото е, че нашата
страна се представя от още двама, по-млади биатлонисти, в лицето на Антон Синапов и
Димитър Герджиков, които имат качества и да се надяваме, че ще се развият в
правилната посока в своята кариера. Сезон 2016/2017 на световния биатлон все още
има 3 пълни състезания, които трябва да се състоят, но от показаното до тук можем да
заключим, че нашите момчета се представят доста добре и правят силен сезон! Не
пропускайте възможността да залагате на всеки един етап от състезанията в биатлона
от сезон 2016/2017. Този шанс ви предоставя Betfair представен от Efirbet.com , а
повече за него и офертите му ще научите в сайта! Сега, нека се насочим към
четиримата ни биатлонисти и разгледаме как се представя всеки един от тях до
момента през сезона.

Красимир Анев

Краси Анев е доказано име в българския и световния биатлон. Роденият в Самоков
състезател, направи доста впечатляващи участия през сезон 2016/2017, а хубавото е, че
има още места, където може да се изяви. През Януари тази година, Анев завърши втори
в дисциплината индивидуално на 20 км, по време на Европейското първенство по
биатлон в Душники Здрой, Полша. Анев успя да грабне и бронзовия медал в Полша, след
като завърши трети в спринта на 10 км. Европейското първенство за Анев приключи с 5
позиция в преследването на 12.5 км, като двете грешки в стрелбата лишиха нашето
момче от възможността отново да вземе медал. Силното представяне за самоковлията
продължава и на Световния шампионат в Хошфилзен, Австрия, където най-добрият ни
биатлонист записа 6 място в спринта на 10 км и седма позиция в преследването на 12.5
км. Този сезон върви добре за Анев и от към факта, че той е подобрил процента си на
стрелба от последните години – 90% до тук през настоящия сезон срещу 86%
успеваемост от стрелбата в предишните 3 сезона! Южна Корея, Финландия и Норвегия
са последните 3 дестинации от календара на Световната купа по биатлон. Можете да
подкрепите нашите участници в топ букмейкърите за страната ни, които ще намерите в
специализирания сайт на Efirbet.com.
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Владимир Илиев

Роденият в Троян, Валентин Илиев също може да бъде доволен от своето представяне
досега през сезона. Той записа 5 място в спринта на 10 км в сериите от Световната купа
в Чехия. Истинската класа обаче, Илиев показа по време на Европейското първенство в
Полша, където отново на 10 км спринт, той спечели златния медал! Владо Илиев
завърши с 4.9 секунди преди втория в класирането и заслужено се окичи със златния
медал. Световния шампионат в Австрия не се развива по вкуса на Илиев, който не
записа твърде високи класирания, но пък предстоят нови шампионати, където нашето
момче отново може да покаже на какво е способен, особено в дисциплините на спринт,
където той е най-силен. Процентът му на стрелба също се е подобрил от миналия сезон
– 80% през този срещу 78% успеваемост през миналия сезон, но основното, на което
Илиев разчита е бързината, с която разполага!

Владимир Илиев се намира в отлична форма през този сезон
Антон Синапов

Синапов е роден в Смолян и е на 23 години, което му позволява да се развива още много
във времето. През този сезон, той не записа чак толкова впечатляващи резултати, като
първите му класирания в топ 10 и то на 10 място бяха чак на Европейското първенство в
Полша, където той участва в щафети при мъжете и при смесени двойки в спринт
дисциплини. Антон Синапов имаше доста неприятен момент преди седмици, при
преследването на 12.5 км в Австрия, където той не успя да завърши състезанието,
поради проблем с пушката, с която той трябваше да стреля. Все пак, той не трябва да се
предава и да гледа само напред, понеже има качества, които трябва да разгърне!

Димитър Герджиков

Родом от Смолян, Герджиков е другата ни надежда в световния биатлон. Той също не
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успя да запише запомнящи се участия досега през сезона, но поне се вижда, че
напредва спрямо миналите сезони. Той участва в смесената щафета на България по
време на Европейското в Полша, където нашите финишираха четвърти. Това е
най-успешното класиране за Герджиков досега в този сезон. Успеваемостта му в
стрелбата през сезон 2013/2014 е била 66%, през сезон 2014/2015 той е повишил
процента на 77%, за да увеличи успеваемостта си с още един процент за следващия
сезон, а през настоящия 2016/2017 Герджиков има процент на успеваемост от 82%,
което означава, че за 4 години той е повишил успеха в стрелбата си с 16%, което хич не
е малко в този спорт!

Анев и Илиев имат по над 200 старта в Световните шампионати, докато Синапов е с 32
старта, а Герджиков с 40, така че от последните двама тепърва можем да очакваме
силни представяния, докато доказалите се през годините Краси Анев и Владо Илиев
заслужават само поздравления за това, което правят! Пожелаваме успех на всички
български биатлонисти в останалите състезания през сезона и се надяваме те да
продължат да ни радват със своите успехи!
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