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Ален Драголов записа престижна победа при мъжете

Под абсолютната доминация на състезателите от Спортен клуб „София” премина
Държавното първенство по триатлон (спринтова дистанция). Проявата във Велинград
се проведе на 11 юли. Столичани прибраха общо 12 ценни отличия – 6 златни, 4
сребърни и 2 бронзови медала.

Общо 77 състезатели от 6 клуба се включиха в шампионата. 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 Sport” – Благоевград, “Триатлет” – Баня и “Шампион” - Пазарджик.
Участниците бяха разделени в шест възрастови групи.

Най-сериозна бе конкуренцията при мъжете, където стартираха общо 14 триатлети. На
750 м плуване, 20 км колоездене и 5 км бягане държавен шампион стана Ален
Драголов
– СК
“София”. Той единствен слезе под 1 час и преодоля дистанцията за 59 мин., 32 сек. и 26
стотни. След него се наредиха съотборникът му
Иван Георгиев
и
Станимир Бочев
от СК “Триатлет” - Баня.

Две състезателки се включиха в надпреварата на същото разстояние при дамите.
Златното отличие спечели Моника Микова от СК „София”, а зад нея остана Мария
Нечева
от
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„Триатлет” – Баня.

Моника Микова
При младежите и девойките „двоен удар” направи фамилия Стойневи. Безспорният № 1
при младежите (родени 1991 – 1993 г.) бе Емил Стойнев – Джуниър. Синът на шефът
на федерацията по триатлон бе най-бърз на 400 метра плуване, 10 км колоездене и 2,5
км бягане и спря хронометрите на 29 мин., 36 сек. и 25 стотни. Съотборникът му от СК
„София”
Христо Христов
финишира втори, а трети е
Димитър Джальов
от „Триатлет” – Баня.

Емил Стойнев - Джуниър

При девойките, с резултат 32 мин., 35 сек. и 65 стотни, титлата грабна дъщерята на
председателя на родната ни централа - Христа Стойнева от СК “София”. Втора остана
колежката и от клуба
Йоана
Йовчева
.

При юношите от възрастовата група 1994/1995 година (200 м – 7,5 км – 1,5 км) победи И
вайло Урдев
от „GD Sport” – Благоевград. Той премина трасето за 21 мин., 53 сек. и 03 стотни.

Втори и трети са Атанас Щерев от „Триатлет” и столичанина Емил Маноилов.

В същата възраст при девойките почетната стълбичка окупираха шампионката Росица
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Петрова
от СК „София” (24 мин., 37 сек. и 26 стотни) с подгласнички
Петя Попова
от „Триатлет” и
Станислава Стоянова
от „GD Sport” – Благоевград.

При момчетата, родени 1996/1997 година (100 м - 5 км - 1 км) първи стана Иван Шопов –
„GD Sport” с общо време 15 мин., 23 сек. и 08 стотни. С изоставане от 4 секунди втори
завърши един от местните любимци Росен Кривулев
от ПК „Белмекен” - Велинград. На трета позиция финишира
Александър Сръндев
от “София”.

При момичетата медалите отидоха в посока София. Шампионка за 16 мин., 36 сек. и 24
стотни стана Инес Маноилова, следвана от Марина Сидерова.

При момчетата, родени 1998/1999 година на 50 м плуване, 2,5 км колоездене и 500 м
бягане, първи финалната линия пресече Константинос Йоанидис – “Триатлет” (8 мин,
41 сек. и 47 стотни). След него се наредиха талантите на ПК “Белмекен” –
Стоян Допчев
и
Красимир Драганов
.

При момичетата шампионска титла извоюва Йолена Гешева от „Триатлет” с резултат 9
мин., 50 сек. и 67 стотни. Тя изпревари състезателката на СК “Шампион”
Виолета Георгиева
и
Валентина Щерева
от „GD Sport”.

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 “Борислав Доков” Симе
он Янев
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. Състезателят на клуба от
Плевен
взе дистанцията за 10 мин., 55 сек. и 65 стотни. Съотборниците в „GD Sport”
Стефан Караджов
и
Борислав Давидков
се наредиха съответно втори и трети.

Историческа първа титла от триатлона спечели СК „Шампион” – Пазарджик. Златото в
колекцията на клуба бе дело на Валентина Георгиева (9 мин., 55 сек. и 17 стотни).
Сребърният медал взе
Христина
Караколева
– „Триатлет”, а призовата тройка допълни
Дамяна Боянска
от „GD Sport” - Благоевград.

Призовата тройка при мъжете (отляво надясно) - Ален Драголов (в средата), вторият Иван Геор

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 РУ – Велинград, които осигуриха необходимата безопасност
по трасето за колоездене.

Всичко за велинградското участие ТУК !
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Млади таланти взимат купите в триатлона ТУК !
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