Дузпи за първото място в „Спортист на годината”
Понеделник, 12 Декември 2011 23:21

Голямата въпросителна кой ще стане спортист №1 на Велинград за 2011 година остава
на дневен ред. Класацията, организирана от спортния сайт velsport24.com, Радио 1 –
Велинград
,
вестник „Темпо”
и новинарския сайт
velingrad.org
завърши с абсолютно равенство на върха.

След приключване на гласуването в 20,00 ч. на 11 декември (неделя) две от
участничките записаха равен резултат. Васка Благоева (ски бягане) и Вангелина
Драганова
(плуване) събраха общо по 61 гласа в анкетата.

Организаторите прецениха, че няма да удължават времетраенето на анкетата, тоест
"продължения" няма да има. Първото място трябва да бъде решено с гласовете на общо
150 потребители, които взеха участие в класацията и гласуваха за един от седемте
кандидати за №1.

Всеки един от тях трябва да избере една от двете претендентки за първото място. За
целта в следобедните часове днес на посочената електронна поща всички тези
потребители получиха покана да гласуват повторно. С обратен отговор на
редакционната ни поща всеки от 150-те участници трябва да посочи предпочитанията си
за една от двете номинирани в срок до 17 часа на 13 декември (вторник).

Администраторите на velsport24.com, уточниха, че не носят отговорност за валидността
на посочените от потребителите e-mail-и.

Победителят в анкетата ще бъде награден на 15 декември (четвъртък) на официалната
церемония, организирана от Община Велинград, която е партньор на класацията. Тя ще
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събере от 16,00 часа в Информационния център за бизнес и информация най-добрите
спортисти за 2011 година.

Крайно класиране в анкетата
"Спортист №1 на Велинград" за 2011 г.
/към 20,00 ч. на 11.12.2011 г./

1.Васка Благоева (ски бягане) - 40,7 % (61 гласа)
Вангелина Драганова (плуване) - 40,7 % (61)
3.Мустафа Крантев (ски бягане) - 8,0 % (12)
4.Ангел Станчев (плуване) - 7,3 % (11)
5.Йордан Коцев (баскетбол) - 3,3 % (5)

Общ брой гласували: 150
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