спорт

бордъркрос

Страхотни новини за родния сноуборд долетяха от чешкия зимен център Липно, където
се проведоха два старта в дисциплината бордъркрос за ФИС. И двете състезания за
младежи бяха спечелени от самоковеца Валентин Миладинов, за когото това бяха
първи победи на турнири под шапката на Международната ски федерация. С успехите
си спортист № 1 на Самоков за 2016 г. си гарантира нови 100 т. за генералното
класиране и с това доби правото да се състезава и в стартове за Световната купа при
мъжете! Вальо изпревари в Липно десетки съперници от Великобритания, Полша,
Украйна, Унгария, Румъния и домакина Чехия.

Сега на дневен ред пред Миладинов, който се прибра в Самоков във вторник, 31 януари,
стои участието му като форлойфер в четвъртия кръг на състезанията за Световната
купа по сноуборд в Банско. България за първи път ще приеме надпревара по сноуборд
от толкова висок ранг, като стартовете в отделните дисциплини са насрочени за 3, 4 и 5
февруари.

Самоковското дарование в леката атлетика Изабел Крамарска спечели първото
състезание от календара на първото за годината държавно първенство в зала,
провеждащо се между 31 януари и 2 февруари в зала "Добротица" в Добрич.
Представителката на клуб "Рилски атлет" грабна титлата на трибоя при момичетата под
14-годишна възраст. Възпитаничката на треньора Костадин Чифлиджанов събра общ
сбор от 196 точки от отделните дисциплини. Тя пробяга 60 м за 8.79 сек., а показателите
й на скок дължина бяха 4.76 м. Така Изабел се нуждаеше от впечатляващо представяне
в последната надпревара - гладкото бягане на 600 м. Чаровната самоковка концентрира
всяка капка сила в себе си в тези 600 м и ги измина за 1:46.55 мин., с което изпревари
лидерката до момента Мая Стоянова от "Тракия" /Пловдив/ и триумфира със златното
отличие. Третото място остана за друга пловдивчанка - Александра Коларова от
"Локомотив".

Самоков излъчи четирима държавни първенци по ски ориентиране. Националният
шампионат в тази разновидност на ориентирането се състоя край Учебната база на НСА
в Боровец от 25 до 29 януари. Състезателката на нашия клуб "Соколец" Даниела
Жаркова стана двукратна шампионка при жените над 45 г. - в спринта и дългата
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дистанция. Малко не достигна на чаровната дама за хеттрик от златни отличия, като в
крайна сметка тя се задоволи със сребърен медал в средната дистанция. Боян Софин и
Петър Доганов вдигнаха купата при щафетите, след като заедно със съотборника им в
тима на "НСА-Сивен" Борис Йосифов изпревариха останалите претеденти. Дуото
записа и още няколко престижни класирания в елитния клас при мъжете. Пепи се
нареди на 4-о и 8-о място на спринт и в средната дистанция, докато Боби зае съответно
седмата и петата позиция, а в дългата дистанция финишира осми. Колекцията от
медали за клуб "Соколец" бе попълнена и от трите бронзови отличия на Петър Бранков
в трите дисциплини при мъжете над 35 г. Единственото състезание, което остана без
самоковци на почетната стълбичка, бе в смесените щафети. Дуетът Петър Доганов и
Веселина Зашева се нареди пети, Боян Софин и Стилияна Димова станаха 9-и, а Петър
Бранков и Даниела Жаркова завършиха 16-и. Организатор на проявата бе Българската
федерация по ориентиране.
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