Триатлонът спечели нови почитатели във Велинград
Неделя, 19 Юли 2009 22:30

Състезателките на ПК „Белмекен” Анна Чечева (в оранжево) и Теодора Га
Общо 73 състезатели от 6 клуба се включиха в Държавното първенство по триатлон
(спринтова дистанция), проведено на 19 юли във Велинград. Освен домакините от ПК
“Белмекен” – Велинград, по плувните коридори, трасето за колоездене и отсечката за
бягане се състезаваха още възпитаниците на спортен клуб “София”, “Борислав Доков” –
Плевен, “GD спорт” – Благоевград, “Триатлет” – Баня и “Шампион” - Пазарджик.
Участниците бяха разделени в шест възрастови групи.

Моника Микова
При най-малките (родени през 1999 г. и по-малки) на дистанция 50 м плуване, 2,5 км
колоездене и 0,5 км бягане, шампион стана възпитаникът на ПК “Белмекен” Стоян
Допчев, следван от Ивайло Рачев – Триатлет (Баня) и Александър Трашлиев от
Борислав Доков (Плевен). От ПК “Белмекен” участваха още Красимир Драганов, Стамат
Страшилов, Иван Църцаров и Ганчо Чечев.
При момичетата в същата възрастова група победи Христина Караколева – Триатлет,
следвана от Валентина Щерева (GD Спорт - Благоевград) и Евгения Димитрова –
София. Сред участниците имаше и 4 триатлонистки на домакините – Дафинка Иванова,
Велка Коцева, Антония Хаджийска и Радина Попова.
При момчетата, родени 1997/1998 година на същите разстояния, първи финалната
линия пресече Константинос Йоанидис – “Триатлет”, следван от възпитаниците на ПК
“Белмекен” – Борислав Коцев, Антон Ганчев и Никола Симеонов.
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При момичетата шампионска титла извоюва Десислава Георгиева от „Борислав Доков”,
която остави зад себе си състезателките на СК “София” - Инес Маноилова и Марина
Сидерова. Петото място зае Таня Поибренска от ПК „Белмекен”.
При момчетата, родени 1995/1996 година (100 м - 5 км - 1 км) първи стана Нако Георгиев
– “Б. Доков”, втори завърши съотборникът му Радослав Тодоров, а с бронза се окичи
Росен Кривулев от ПК „Белмекен”. На четвърта позиция финишира Тодор Халачев от
“Белмекен”.

Филип Драголов
При момичетата първите 2 места на почетната стълбичка бяха за състезателки на
велинградския клуб. Шампионка стана Теодора Ганева, а втора се нареди Анна Чечева.
Призовата тройка допълни Йолена Гешева – “Триатлет”.
При юношите от възрастовата група 1993/1994 година (200 м – 7,5 км – 1,5 км) победи
Георги Рачев – „Триатлет”. Втори и трети са състезателите на „GD Спорт” Ивайло Урдев
и Станислав Щерев. ПК „Белмекен” бе представен от Георги Топорчев, Иван Зинков и
Никола Гил.
При девойките номер 1 стана Христа Стойнева, следвана от съотборничката и в СК
„София” Таня Янкова.
При младежите (1990-1992) на дистанция 400 м – 10 км – 2,5 км, златото грабна Ален
Драголов – “София”, следван от съотборника си Емил Стойнев (младши) и Слави
Неделчев – “Триатлет”.
При девойките титлата грабна Моника Микова – “София”. Втора стана Петя Попова от
„Триатлет”, трета е Росица Петрова – СК „София”.
При мъжете (750 м – 20 км – 5 км) държавен шампион е Филип Драголов – СК “София”.
След него се наредиха Фьодор Драголов – “Б. Доков” и Иван Георгиев – СК “София”.
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Ален Драголов
И през тази година организаторите от Българската федерация по триатлон, Община
Велинград и домакините от ПК “Белмекен” създадоха прецизна организация при
протичането на първенството и заслужиха висока оценка. С висок професионализъм се
отличиха и служителите на РПУ – Велинград, които осигуриха безопасност на трасето
за колоездене.
На 26 юли Варна ще бъде домакин на Европейската купа по триатлон (за мъже и жени)
и Балканското първенство (за младежи и девойки, както и за мъже и жени). От
българските триатлонисти най-големи надежди се възлагат на Филип Драголов при
мъжете.

3/3

