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Руската школа доказа класата си при мъжете и жените по трасето между Юндола и Белмекен
Рекордните 143 участници от 5 страни стартираха в юбилейното 20-то издание на купа
„Велинград – Сивен“. Домакин на първото състезание с ролкови ски преди две
десетилетия е Шумен. Впоследствие организаторите избират трасето по пътната
отсечка между Юндола и Белмекен, което и до днес събира част от световния елит в
ски спорта.

За рекорден четвърти път шампион на 19 км при мъжете стана Максим Вилегжанин.
Световният шампион на 30 км от Фалун (Швеция) остави зад себи си сънародниците си
Андрей Ларков и Александър Бесмертних. Трикратният вицеолимпийски шампион от
Сочи 2014 взе трасето за 51 мин. и 28 секунди.

Шампионската купа при жените пък грабна Наталия Илина, която премина
9-километровата дистанция за 27 мин. и 54 секунди. Рускинята завърши на второ място
в състезанието през 2014 г. Втора е Екатерина Храмцова, а трета – Мария
Давиденкова.

Наталия Илина (Русия) заслужи най-високото място на почетната стълбичка при жените
Номер 1 при младежите до 23 г. стана Артьом Малцев, чиито резултат на 19 км му
осигуряваше трето място при мъжете. Среброто взе Дмитрий Ростовцев, а бронза
остана за Роман Тарасов.
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При девойките до 23 г. първа финишира Татяна Алешина, следвана от сънародничките
си Палина Лазаренкова и Анна Золотарева.

Представителки на „сборная“ окупираха местата на почетната стълбичка и при
девойките до 20 г. Със златото се окичи Яна Кирпиченко, а нейни подгласнички са
Екатерина Смирнова и Инга Киселева. На девето място завърши велинградчанката
Цветелина Павлова, койта се състезава за столичния клуб „Александър Логистик“.

Украинецът Андрий Орлик разби руската конкуренция при юношите до 18 г. Втори се
нареди Ярослав Рибочкин, а трети пресече финалната линия Андрей Кузнецов. На
девето място се нареди състезателят на велинградския СК „Атлас“ Любомир Папарков.

Възпитаникът на СК „Паничище“ Иван Пешков бе най-бърз при юношите до 16 г. Втори
финишира Благой Тодев от Банско, а трети е руснакът Марк Юнг.

Представителката на „Сборная“ Полина Некрасова спечели надпреварата на 5 км при
девойките до 18 г. Второто място завоюва Нанси Окоро от „Александър Логистик“, а
трета завърши украинката Ирина Соловей.

На същата дистанция при девойките до 16 г. победителка стана Ванеса Емилова от
„Паничище“, следвана от украинката Дария Рубльова и рускинята Маргарита Киселева.
На 11-та място се класира състезателката на СК „Атлас“ Александра Влахова.

При момчетата до 14 г. шампион стана Красимир Атанасов от „Паничище“, следван от
съотборника си Даниел Пешков. Бронзов медал завоюва велинградчанинът Даниел
Бошнаков от СК „Атлас“. Петото място бе за друг възпитаник на клуба – Атанас Китов.
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Състезателят на СК "Атлас" (Велинград) Даниел Бошнаков (вдясно) грабна бронзов медал в над
При момичетата до 14 г. призовата тройка окупираха състезателките на „Паничище“ –
Елеонора Жишкина, Десислава Джаджарова и Валентина Димитрова. Клубът от
Сапарева баня имаше пълна доминация и при момчетата до 12 г., където комплектът от
медали си разпределиха Георги Наумов, Здравко Чучуганов и Веселин Белчински. При
момичетата до 12 г. единствената финиширала състезателка бе Гергана Джаджарова.

В атрактивната надпревара при ветераните премериха сили трима участници. Първенец
е велинградчанина Иван Бирников, който е преподавател в НСА „Васил Левски“.
Среброто взе още един наш представител – Илия Папарков, а бронзът бе за Кирил
Пиперевски.

Велинградчаните Иван Бирников (в средата) и Любомир Папарков (вляво) се отличиха при ветер
В стартовете през тази година се включиха и 13 параолимпийци на Русия. Сред тях бе и
6-кратният параолимпийски шампион Роман Петушков.

Параолимпийците на Русия заслужиха овациите на публиката
Организатори на 20-то юбилейно издание на купа „Велинград-Сивен” бяха Община
Велинград, СИВЕН България, Ски клуб Атлас, ВСК "Белмекен", Биатлон и ски бягане
„Славия 1913“, „Белмекен Мастърс“ ООД и Ски клуб „Чепинец“.
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Купа „Велинград - Сивен“ премина под патронажа на кмета на Община Велинград и
първи медалист на България от Зимна олимпиада – Иван Лебанов.

Спортната проява протече при перфектна организация. Главен ръководител на
състезанието бе Милуш Иванчев. За нормалното провеждане на надпреварата пълно
съдействие оказаха екипите на РУП – Велинград и МБАЛ - Велинград.

Филип УСТАБАШИЕВ

Още по темата:

Максим Вилегжанин с нов триумф за купа "Велинград-Сивен"

4/4

