Известни са номинираните за тазгодишните спортни
награди в Стара Загора
вторник, 18 декември 2018

Известни са номинациите за носителите на годишните спортни награди в Стара Загора. Комисия, под
председателството на ресорния зам.-кмет Красимира Чахова, в която влизат общински съветници,
експерти от Община Стара Загора и представители на медиите разгледа направените от спортните
клубове предложения за носители на наградите в отделните 6 категории.
Церемонията за избор на „Спортист на годината 2018“ в Стара Загора ще се проведе на 19.12.2018 г. от
18,00 ч., на четвърто ниво в сградата на Регионалния исторически музей. На церемонията ще бъдат
представена и книгата „Шампионите разказват - 2“, издадена от Община Стара Загора. За нейната
премиера пред публиката са поканени да присъстват и героите на книгата.
В десятката на номинираните за Спортист на 2018 година комисията определи:
1.
Асен Асенов /ТСК „Аполон“ Стара Загора/ - 5-то място на Европейско първенство за юноши до
23години, 56г. и 1-во място на Държавно лично първенство за мъже
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2.
Денислав Златев /СК „Сандев файт тийм“ Стара Загора/ - вицешампион от Световното първенство
по бойно самбо в Румъния. Републикански шампион от Държавното първенство в Панагюрище.
Държавен личен шампион за мъже по класическа борба – 2-ро място в гр.Сливен.
3.
Денислав Хаджиев /СК „Архангел“ Стара Загора/ - сребърен медалист от Европейско първенство
за мъже по ММА в Букурещ, Румъния
4.
Живко Петков /СК „Стринг“ Стара Загора/ – с множество титли от вътрешни шампионати,
републикански и балкански първенства. През 2016г. е награден от Министерството на младежта и
спорта с титлата „Заслужил майстор на спорта“. През 2018г. извоюва 1-во място на Европейското
първенство по бодибилдинг и фитнес в Испания в кат. Бодибилдинг до 90кг.
5.
Ивайло Бонев -/Клуб по конен спорт „Генерал Владимир Стойчев“/ - през 2018г. е национален
шампион по прескачане на препятствия в най-тежкия клас Т. Държавен шампион в клас 7-годишни коне
и 3-то място в клас 4-годишни коне. Носител на купа „Житница“. С националния отбор на България се
класира на 2-ро място в турнир за световна купа - отборно, проведено в Гърция.
6.
Мариян Михалев - /КСБ „Добри Костин“ Стара Загора/ - през м. април 2018г. на Европейско
първенство в Азербайджан завоюва индивидуална квота за Европейските игри 2019г. През м. юли
2018г. в Швейцария – Световна купа – 3-то място в дисциплина синхрон-мъже
7.
Мирела Демирева – /СКЛА „Берое“/ – скок на височина - сребърен медал от Европейско първенство
Берлин 2018, Балканска шампионка от Стара Загора 2018, Шесто място от Световно първенство в зала в
Бирмингам, с преодоляна гросмайсторска норма от 200 см. този сезон
8.
Руси Минев /СНЦ „Боен клуб Берое“/ - Бронзов медалист от Световно първенство по ММА,
проведено в Бахрейн 2018г. и златен медалист от Държавното първенство по ММА в гр.София 2018г.
9.
Севдалин Славов /СК „Сезан“/ - Световен шампион по Муай Тай от първенство W.M.F. в гр.Банкок,
Тайланд. Европейски шампион по Муай Тай от първенство E.M.F. в гр.Клуж-Напока, Румъния.
10.
Стоян Стоянов /СНЦ „Боен клуб Берое“/ - Златен медалист от Балканско първенство по ММА в
Шумен 2018г. Бронзов медалист по Сан Да от Фестивала на бойните изкуства през 2018г.
В категорията „Най-перспективен състезател“ в десятката на номинираните състезатели попадат 1.
Божидар Йорданов /СНЦ „Боен клуб Берое“/ - Бронзов медалист от Европейско първенство за
юноши в Шумен 2018г. Бронзов медалист от Държавно първенство по ММА в София 2018г. Златен
медалист от Турнир по граплинг ADCC в Стара Загора 2018г. Златен медалист от Фестивала на бойните
изкуства в София 2018г. Сребърен медалист от Турнир по граплинг в Стара Загора 2018г.
2.
Габриел Маринов /СК по вдигане на тежести „Берое - 2008“/ - 2-ро място на Европейско
първенство за кадети в Италия. Държавен шампион за юноши през 2018г.
3.
Георги Катеров /СК „Бадминтон“/ - 1-во място единично; 1-во място двойка; 2-ро място смесена
двойка; 1-во място на държавно отборно (капитан); На Балканиада за деца под 14год.- 3-то място
двойка и 3-то място отборно
4.
Даниел Ладжев - /Таекуондо клуб Августа/ - Балкански шампион, бронзов медалист от Европейско
първенство, водач в световната ранглиста на 14-годишните
5.
Дария Радулова – тенис – Държавен Шампион на България до 16 год. на лятно и зимно
първенство, бронзов медалист на Държавно отборно първенство, трикратен шампион на Турнири от
Международната Федерация по Тенис до 18 год.
6.
Иван Желязков /СК „Архангел“/ - Златен медалист от Европейско първенство за юноши и кадети
по ММА, проведено в гр.Шумен 2018г.
7.

Иван Михалев /СК „Архангел“/ - Златен медалист от Европейско първенство за юноши и кадети по
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ММА, проведено в гр.Шумен 2018г.
8.
Иван Стоянов /СК по борба „Берое“/ - борба свободен стил – 1-во място ДЛП и 1-во място ДЛОШ.
Европейско първенсто U15 в гр.Гьор, Унгария – 3-то място. Балканско първенство U15 в Сараево – 1-во
място. Участник на Световно първенство за кадети U17
9.

Ивон Тенева / СККК „АСКЕН“/ - Трето място на Световно първенство категория до 45кг

10.
Фабияна Костадинова / Шахматен клуб – Траяна 2011/ - Три медала от ДИП Плевен – Държавен
шампионат на България 2018 по класически шахмат, Държавен вицешампион по ускорен шахмат 2018 и
Държавен вицешампион по блиц шахмат 2018. 6-ро място на Първенствата на Европейския съюз в Чехия
2018.
В категория „Треньор на годината“ са номинирани:
Боян Тонков / Шахматен клуб – Траяна 2011/ -ФИДЕ майстор, личен треньор на Фабияна
Костадинова, Валентин Валентинов, Никола Нешев, Крум-Петър Кисьов, Иван Иванов, Радослав
Михайлов и Николай Радулов
Диана Ганчева Петрова /СК по плуване „Берое“/ - треньор на Ивелина Иванова
Ивайло Георгиев /СНЦ „Боен клуб Берое“ / - с многобройни успехи на състезателите – бронзов
медалист на световно първенство, двама европейски шампиони и един балкански шампион.
Общо са завоювани 55 медала – 18 златни, 15 сребърни и 22 бронзови.
Петър Георгиев /Клуб по конен спорт „Генерал Владимир Стойчев“/ - треньор на състезателя
Ивайло Бонев
Стефан Сандев /СК „Сандев файт тийм“ / - постигнати 29 медала
Татяна Митева /СК по плуване „Берое“/ - треньор на Виктор Христов
Таня Гатева – треньор на Баскетболен клуб „Берое – Стара Загора“- девойки ст.възраст, 2 място
ДП – жени, 2 м. Купа България – жени, дебютно участие в турнира ФИБА Еврокъп, лидер във
временното класиране на Адриатическата лига
Предложените за „Отбор на годината“ са:
АСК Стара Загора - Спечелил отборната купа и 1-во място за годината в Държавен шампионат по
Затворен маршрут на Българската федерация по автомобилен спорт със 7 екипажа. Постижения
в Държавен шампионат на „Рали-спринт“ с 3 екипажа. Организатор на спортно събитие „Писта
Стара Загора“ и участник в кампанията „Аз съм бъдещето. Пази ме!“
Валентин Валентинов, Никола Нешев, Крум-Петър Кисьов, Иван Иванов, Радослав Михайлов,
Николай Радулов /Шахматен клуб – ТРАЯНА 2011 Стара Загора/ - завоювали сребърни медали по
ускорен шахмат и бронзови медали по блиц шахмат на ДОП Кранево
Баскетболен клуб „Берое – Стара Загора“ – девойки ст. възраст - Републиканска титла
СК „Бадминтон“ Стара Загора - жени – шампиони за пета година
Награди ще има и в категориите „Ветерани“ и „Параолимпийци“.
18.12. 2018 г.
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