Дата:16.11.2017 г.
ПОСТИЖЕНИЯ НА СПОРТНИ ТАЛАНТИ НА „ЕВРОФУТБОЛ” ЗА 2017 г.
(към 8.11.2017 г.)

1. Александър Джорджев, 14 г., Дупница - таекуондо WTF
• 1-во място на German Open G1, Бон, Германия, 22.01.2017 г.
• 1-во място на Slovenia Open G1, Марибор, Словения, 18.02.2017 г.
• 1-во място на Sofia Open G1, София, България, 25.03.2017 г.
• 1-во място на Skopie Open G1, Скопие, Македония, 02.04.2017 г.
• 1-во място на републиканското първенство за кадети, София, България, 13.05.2017 г.
• 1-во място на President's Cup G1, Атина, Гърция, 28.04.2017 г.
• 1-во място на Austrian Open G1, Инсбрук, Австрия, 03.06.2017 г.
• 1-во място на Hereya Open, София, България, 27.05.2017 г.
• 1-во място на световното първенство за кадети, Шарм Ел Шейх, Египет, 27.08.2017 г.
• 1-во място на Galeb Belgrade Trophy G1, Белград, Сърбия, 18.10.2017 г.
2. Александър Сръндев, 20 г. , София – триатлон и лека атлетика
• 3-то място – мъже, вертикален маратон ,,Талър рън”, София, 14.05.2017 г.
• 7-о място – мъже, 1500 метра на писта, 39-и международен турнир ,,Нови звезди’’,
София, 17.05.2017 г.
• 2-ро място – мъже, 5000 метра, шосеен пробег, турнир ,,София” – европейска столица
на спорта’’, София, 20.05.2017 г.
• 1-во място – мъже, държавно първенство по дуатлон, Плевен, 28.05.2017 г.
• 9-о място – нов личен резултат, мъже, 5000 метра, държавно първенство по лека
атлетика на открита писта, Велико Търново, 2-4.06.2017 г.
• 1-во място – мъже, държавно първенство по планинско бягане, 12 км, Боровец,
20.06.2017 г.
• 2-ро място – мъже до 23 г., европейско първенство по крос дуатлон, Таргу Муреш,
Румъния, 27.07.2017 г.
• 1-во място – смесена щафета, отборен шосеен маратон ,,Екиден”; 2-ро място в общото
класиране, София, 6.09.2017 г.
• 1-во място – мъже до 20 г., планинско бягане 16 км ,,Витоша моята планина’’, София,
24.09.2017 г.
• 5-о място – мъже, 5000 метра шосеен пробег ,,Студентски град рън”; 4-то място
отборно, София, 01.10.2017 г.
• 3-то място – мъже до 23 г., 8000 метра, държавно първенство по крос кънтри, квота за
балканско първенство, Пирдоп, 28.10.2017 г.
3. Ангел Кодинов, 18 г., Пловдив - кану
• 8-о място на полуфинал на С1 1000 м във втората Световна купа в Сегед, Унгария, 2628.05.2017 г.

•
•
•
•
•
•

4-то място на С1 500 м и 10-о място на С1 1000 м на европейското първенство за
младежи до 23 г., Белград, Сърбия, 22-25.06.2017 г.
10-о място на С1 500 м на европейското първенство за мъже в Пловдив, 14-16.07.2017 г.
12-о място на С1 1000 м на световното първенство за младежи до 23 г. в Питещи,
Румъния, 27-30.07.2017 г.
8-о място на световното първенство за мъже в Рачице, Чехия, 23-27.08.2017 г., на С1
500 м
1-во място на държавния отборен шампионат за мъже в Пловдив, 05-06.08.2017 г., на
С1 500 м и С1 1000 м
Шест първи места на държавния личен шампионат за мъже в Пловдив, 15-17.09.2017
г., на С1 200 м, С1 500 м, С1 1000 м, С1 5000 м, С2 500 м, С2 1000 м

4. Антоан Бориславов Божилов, 23 г., София - лека атлетика за хора с увреждания
• 1-во място на 100 м на международния турнир в Загреб (Хърватска), 25.05-28.05.2017 г.
• 1-во място на троен скок на международния турнир в Загреб (Хърватска), 25.0528.05.2017 г.
• 7-о място на троен скок на световното първенство за хора с увреждания - мъже и жени,
Лондон (Великобритания), 14.07-23.07.2017 г.
• 7-о място на скок дължина на световното първенство за хора с увреждания - мъже и
жени, Лондон (Великобритания), 14.07-23.07.2017 г.
• 12-о място на 100 м на световното първенство за хора с увреждания - мъже и жени,
Лондон (Великобритания), 14.07-23.07.2017 г.
5. Антон Антимов Синапов, 24 г., Чепеларе - биатлон
• 84-то място - спринт, Световна купа, Оберхоф (Германия), 05.01.2017 г.
• 8-о място - щафета мъже, Световна купа, Руполдинг (Германия), 11.01.2017 г.
• 86-о място - спринт, Световна купа, Руполдинг (Германия), 13.01.2017 г.
• 11-о място - щафета мъже, Световна купа, Антхолц (Италия), 21.01.2017 г.
• 59-о място - индивидуално, европейско първенство, Душники Здруй (Полша) 25.01.2017
г.
• 56-о място - спринт, европейско първенство, Душники Здруй (Полша), 27.01.2017 г.
• 41-во място - преследване, европейско първенство, Душники Здруй (Полша), 28.01.2017
г.
• 10-о място - сингъл микс щафета, европейско първенство, Душники Здруй (Полша),
29.01.2017г.
• 11-о място - спринт, световно първенство, Хохфилцен (Австрия), 11.02.2017 г.
• 39-о място - индивидуално, световно първенство, Хохфилцен (Австрия), 16.02.2017 г.
• 9-о място - щафета мъже, световно първенство, Хохфилцен (Австрия), 18.02.2017 г.
• 60-о място - спринт, Световна купа, Пьонгчанг (Южна Корея), 03.03.2017 г.
• 39-о място - преследване, Световна купа, Пьонгчанг (Южна Корея), 04.03.2017 г.
• 22-ро място - щафета, мъже, Световна купа, Пьонгчанг (Южна Корея), 05.03.2017 г.
• 72-ро място - спринт, Световна купа, Контиолахти (Финландия), 10.03.2017 г.
• 20-о място - сингъл микс щафета, Световна купа, Контиолахти (Финландия), 12.03.2017
г.
• 57-о място - спринт, Световна купа, Холменколен (Норвегия ), 17.03.2017 г.

• 41-во място - преследване, Световна купа, Холменколен (Норвегия), 18.03.2017 г.
• 9-о място - спринт, държавно първенство, Белмекен (България), 16.09.2017 г.
• 7-о място - преследване, държавно първенство, Белмекен (България), 17.09.2017 г.

6. Антонио Иванов, 18 г., София – лека атлетика
• 1-во място - турнир на НСА по спринт за мъже и жени - 60 м, 21.01.2017 г.
• 1-во място - НШ за юноши и девойки до 20 г. - 60 м, 4х400 м, 03-04.02.2017 г.
• 3-то място - балкански шампионат до 20 г. - 60 м, 12.02.2017 г.
• 1-во място - турнир „Цветанка Христова“ - 400 м, 26.04.2017 г.
• 1-во място - НШ за юноши и девойки до 20 г. - 100 м, 200 м, 17-18.06.2017 г.
• 1-во място - турнир „Руен“ - 100 м, 14.05.2017 г.
• 1-во място - балкански шампионат до 20 г. - 200 м, 01-02.07.2017 г.
• 2-ро място - балкански шампионат до 20 г. - 100 м, 01-02.07.2017 г.
• 17-о място - европейски шампионат до 20 г. - 200 м, 20-23.07.2017 г.
• 4-то място - международен турнир „Пловдив“ за мъже и жени - 100 м, 8.07.2017 г.
7. Атанас Хорозов, 17 години, Пловдив - кану-каяк
• 2-ро място на инфо-тест 3х2000 м юноши, Пловдив, 25.03.2017 г.
• 1-во място на С1 1000 м, С2 1000 м, първа селекция юноши, Пловдив, 22.04.201723.04.2017 г.
• 1-во място на С1 1000 м юноши, регата „Чипилски“, 13.05.2017 г.
• 1-во място на С2 1000 м юноши, втора селекция, Пловдив, 20.05.2017 г.
• 2-ро място на С2 500 м юноши, втора селекция, Пловдив, 21.05.2017 г.
• 8-о място на С2 500 м, ЕП юноши, Белград, 22-25.06.2017 г.
• 10-о място на С2 1000 м, европейско първенство юноши, Белград, 22-25.06.2017 г.
• 4-то място на С1 1000 м юноши, държавен отборен шампионат, Пловдив, 29.06.201702.07.2017 г.
• 4-то място на С1 500 м юноши, държавен отборен шампионат, Пловдив, 29.06.201702.07.2017 г.
• 5-о място на С2 1000 м, СП юноши, Питещи, 27-30.07.2017 г.
• 1-во място на С2 1000 м, юноши, държавен личен шампионат, Пловдив, 03-06.08.2017 г.
• 1-во място на С1 500 м юноши, държавен личен шампионат, Пловдив, 03-06.08.2017 г.
• 2-ро място на С2 500 м юноши, държавен личен шампионат, Пловдив, 03-06.08.2017 г.
• 2-ро място на С1 1000 м мъже, държавен отборен шампионат, Пловдив, 05-06.08.2017 г.
• 4-то място на С1 500 м мъже, държавен отборен шампионат, Пловдив, 05-06.08.2017 г.
• 1-во място на С2 1000 м мъже, държавен личен шампионат, Пловдив, 15-17.09.2017 г.
• 1-во място на С2 500 м мъже, държавен личен шампионат, Пловдив, 15-17.09.2017 г.
• 3-то място на С1 5000 м мъже, държавен личен шампионат, Пловдив, 15-17.09.2017 г.
• 1-во място на С1 2000 м младежи до 23 г., инфо-тест, Пловдив, 30.09.2017 г.
• 1-во място на С1 1000 м младежи до 23 г., инфо-тест, Пловдив, 01.10.2017 г.
• 1-во място на С1 500 м младежи до 23 г., инфо-тест, Пловдив, 01.10.2017 г.
• 1-во място на С1 4000 м юноши, регата „Пловдив есен“, Пловдив, 21.10.2017 г.

8. Владимир Далаклиев, 25 г., Ботевград - таекуондо
• 3-то място - световно първенство, Муджу (Корея), 24.06-30.06.2017 г.
• 2-ро място - международен турнир „G1“ - Марибор (Словения), 25.02-26.02.2017 г.
• 3-то място - международен турнир “G1” - София, 04.03-05.03.2017 г.
• 3-то място международен турнир „G1“ - Хамбург (Германия), 21.01-22.01.2017 г.
9. Габриела Антова, 15 г., София – шахмат
• 5-о място (жени), класически шахмат, международен турнир „Георги Трингов“,
Пловдив, 29.01-05.02.2017 г.
• 4-то място (дели 1-4 място) класически шахмат, държавно индивидуално първенство полуфинал за жени, 06-12.02.2017 г.
• 4-то място (дели 3-5 място) класически шахмат, държавно индивидуално първенство финал за жени, 26.02-06.03.2017 г.
• 1-во място (жени), ускорен шахмат, международен фестивал по ускорен шахмат, Солун
13-14.05.2017 г.
• 3-то място (жени, дели 2-4 място), блиц шахмат, международен фестивал по блиц,
Солун 12.05.2017 г.
• 95-о място, класически шахмат, европейско индивидуално първенство за жени, 1122.04.2017 г.
• 4-то място, класически шахмат, отборно първенство на Гърция, 03-08.07.2017 г.
• 3-то място (дели 2-4 място) класически шахмат, европейско индивидуално първенство
за девойки до 16 г., 05-14.09.2017 г.
• 6-о място (дели 3-7 място) класически шахмат, световно индивидуално първенство за
девойки до 16 г., 17-26.09.2017 г.
• 3-то място (жени), блиц шахмат, международен фестивал по блиц, Солун, 27.10.2017 г.
• 1-во място (жени), ускорен шахмат, международен фестивал по ускорен шахмат, Солун
28-29.2017 г.
10. Десислава Стоянова, 25 г., Берковица - биатлон
• 4-то място - смесена щафета 2x6 км/2x7.5 км, европейско първенство, Полша (Душники
Здруй - 22-29.01.17)
• 3-то място жени - спринт 7.5 км; 2-ро място жени - преследване 10 км; 6-о място жени
- индивидуално 15 км; 3-то място - смесена щафета 2x6км/2x7.5км - държавно
първенство, Белмекен, 27-31.03.2017 г.
• 1-во място жени - спринт 7.5 км; 1-во място жени - преследване 10 км - държавно
първенство (лятно), Белмекен, 15-17.09.17 г.
11. Диана Петкова, 17 г., Пловдив - плуване
• 1-во място на 50 м кроул – 25.94 сек, и НР (национален рекорд) за девойки старша
възраст и покрит норматив за ЕП за девойки, СП за мъже и жени, както и за СП за
младежи и девойки за 2017 г., ДОП (държавно отборно първенство) за мъже и жени,
София, 50 м басейн, 17-19.03.2017 г.

• 1-во място на 100 м кроул – 56.39 сек, и НР за девойки старша възраст и покрит
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норматив за ЕП за девойки, СП за мъже и жени, както и за СП за младежи и девойки за
2017 г., София, 50 м басейн, ДОП за мъже и жени, 17-19.03.2017 г.
2-ро място на 50 м делфин - 28.81 сек, ДОП за мъже и жени, София, 50 м басейн, 1719.03.2017 г.
1-во място на 200 м съчетано - 2:21.27 мин, ДОП за мъже жени, София, 50 м басейн, 1719.03.2017 г.
2-ро място на 50 м кроул - 26.03 сек, „Мултинейшън“, Прага, Чехия, 50 м басейн, 0809.04.2017 г.
3-то място на 100 м кроул - 57.01 сек, „Мултинейшън“, Прага, Чехия, 50 м басейн, 0809.04.2017 г.
6-о място на 50 м бруст - 33.00 сек, и покрит норматив за ЕП за младежи и девойки,
както и за СП за младежи и девойки за 2017 г., „Мултинейшън“, Прага, Чехия, 50 м
басейн, 08-09.04.2017 г.
5-о място на 100 м бруст - 1:12.27 мин, „Мултинейшън“, Прага, Чехия, 50 м басейн, 0809.04.2017 г.
1-во място на 50 м кроул - 26.19 сек, международен турнир „Младост“, Пловдив, 2224.04.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 100 м кроул - 56.06 сек, и НР за девойки старша възраст, международен
турнир „Младост“, Пловдив, 22-24.04.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 100 м съчетано - 1:03.52 сек, и НР за девойки старша възраст,
международен турнир „Младост“, Пловдив, 22-24.04.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 50 м делфин - 28.61 сек, международен турнир „Младост“, Пловдив, 2224.04.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 50 м кроул - 26.02 сек, балкански игри, София, 50 м басейн, 06-07.05.2017
г.
1-во място на 100 м кроул - 56.73 сек, балкански игри, София, 50 м басейн, 0607.05.2017 г.
4-то място на 50 м бруст - 33.26 сек, балкански игри, София, 50 м басейн, 06-07.05.2017
г.
5-о място на 100 м бруст - 1:13.44 мин, балкански игри, София, 50 м басейн, 0607.05.2017 г.
1-во място и НР за девойки старша възраст - щафети: 4х100 м кроул - 3:52.89 мин, и
4х100 м смесена по стил - НР за девойки старша възраст (4:25.68 мин), балкански игри,
София, 50 м басейн, 06-07.05.2017 г.
1-во място на 50 м кроул - 27.33 сек, 2-ри международен турнир „Спартак“, Сандански,
50 м басейн
1-во място на 100 м кроул - 58.70 сек, 2-ри международен турнир „Спартак“,
Сандански, 50 м басейн
2-ро място на 400 м кроул - 4:42.06 мин, 2-ри международен турнир „Спартак“,
Сандански, 50 м басейн
1-во място на 100 м бруст - 1:17.01 мин, 2-ри международен турнир „Спартак“,
Сандански, 50 м басейн
Участие във финал и завоювано 6-о място, НР за девойки старша възраст и НР за жени,
50 м кроул - 25.77 сек, европейско младежко първенство, Израел, Нетания, 28.0602.07.2017 г., 50 м басейн

• 20-о място на 100 м кроул - 57.15 сек, европейско младежко първенство, Израел,
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Нетания, 28.06-02.07.2017 г., 50 м басейн
46-о място на 50 м делфин - 28.83 сек, европейско младежко първенство, Израел,
Нетания, 28.06-02.07.2017 г., 50 м басейн
32-ро място на 100 м делфин - 1:02.97 мин, и НР за девойки старша възраст,
европейско младежко първенство, Израел, Нетания, 28.06-02.07.2017 г., 50 м басейн
1-во място на 50 м кроул - 25.85 сек, ДЛОП за младежи и девойки старша възраст,
София, 28-30.07.2017 г., 50 м басейн
1-во място на 100 м кроул - 57.07 сек, ДЛОП за младежи и девойки старша възраст,
София, 28-30.07.2017 г., 50 м басейн
1-во място на 50 м бруст - 33.61 сек, ДЛОП за младежи и девойки старша възраст,
София, 28-30.07.2017 г., 50 м басейн
1-во място 100 м бруст - 1:12.71 мин, ДЛОП за младежи и девойки старша възраст,
София, 28-30.07.2017 г., 50 м басейн
2-ро място на 50 м делфин, ДЛОП за младежи и девойки старша възраст, София, 2830.07.2017 г., 50 м басейн
14-о място (участие на полуфинал) на 50 м кроул - 25.94 сек, световно младежко
първенство, Индианаполис, САЩ, 23-28.09.2017 г., 50 м басейн
30-о място на 100 м кроул - 57.87 сек, световно младежко първенство, Индианаполис,
САЩ, 23-28.09.2017 г., 50 м басейн
33-то място на 50 м бруст - 34.00 сек, световно младежко първенство, Индианаполис,
САЩ, 23-28.09.2017 г., 50 м басейн
37-о място на 100 м бруст - 1:14.43 мин, световно младежко първенство, Индианаполис,
САЩ, 23-28.09.2017 г., 50 м басейн
1-во място на 50 м кроул - 27.09 сек, I международен турнир - Прищина, Косово - 30.0901.10.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 100 м кроул - 59.23 сек, I международен турнир - Прищина, Косово 30.09-01.10.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 50 м гръб - 30.80 сек, I международен турнир - Прищина, Косово - 30.0901.10.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 50 м бруст - 33.88 сек, I международен турнир Прищина, Косово - 30.0901.10.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 100 м делфин - 1:04.46 мин, I международен турнир Прищина, Косово 30.09-01.10.2017 г., 25 м басейн
1-во място на 100 м съчетано - 1:05.38 мин, I международен турнир Прищина, Косово 30.09-01.10.2017 г., 25 м басейн

12. Диляна Минкина, 20 г., София - лека атлетика
• 1-во място на шосеен пробег „3 март”, Мездра, 03.03.2017 г.
• 1-во място на маратон „Стара Загора”, 10 500 м, Стара Загора, 02.04.2017 г.
• 1-во място на международен турнир „Борис Мулешков”, 800 м, Панагюрище,
29.04.2017 г.
• 1-во място на 39-и международен турнир „Нови звезди”, 3000 м, София, 17.05.2017 г.
• 2-ро място на националния шампионат за жени, 1500 м, Велико Търново, 03.06.2017 г.
• 1-во място на националния шампионат за жени, 5000 м, Велико Търново, 04.06.2017 г.

• 8-о място на европейския отборен шампионат - 1-ва лига, жени, 3000 м, Финландия,
•
•
•
•

Васса, 24.06.2017 г.
17-о място на европейското първенство - 1500 м, Полша, Бидгошч, 14.07.2017 г.
19-о място на Световната лятна универсиада - 1500 м, Тайван, Тайпе, 26.08.2017 г.
2-ро място на маратон „София”, 10 500 м, София, 15.10.2017 г.
1-во място на национален шампионат по крос кънтри, Пирдоп, 28.10.2017 г.

13. Димитър Герджиков, 25 г., Чепеларе - биатлон
• 38-о място на Световна купа, Германия, Оберхоф, 02-08.01.2017 г.
• 8-о място на Световна купа, Германия, Руполдинг, 10-15.01.2017 г.
• 46-о място на Световна купа, Италия, Антхолц, 16-22.01.2017 г.
• 39-о място на Световна купа, Южна Корея, Пьонгчанг, 02-05.03.2017 г.
• 54-то място на Световна купа, Финландия, Контиолахти, 06-13.03.2017 г.
• 46-о място на Световна купа, Финландия, Контиолахти, 06-13.03.2017 г.
• 24-то място на индивидуално 20 км; 23-то място на спринт 10 км; 29-о място на
преследване 12.5 км и 4-то място на смесена щафета 2x6 км/2x7.5 км, европейско
първенство, Полша, Душники Здруй, 22-29.01.2017 г.
• 4-то място на спринт 10 км; 4-то място на преследване 12.5 км; 5-о място на
индивидуално 20 км; държавно първенство - Белмекен, 27-31.03.2017 г.
• 5-о място на спринт 10 км; 6-о място на преследване 12.5 км; държавно първенство
(лятно) - Белмекен, 15-17.09.2017 г.
14. Димитър Исаев, 19 г., София - скокове във вода
• 8-о място на еднометров трамплин с постижение 282,05 точки; 5-о място на кула 10
метра с постижение 277,75 точки - Senet diving cup, Айндховен, Холандия, 02-05.02.2017
г.
• 17-о място на еднометров трамплин с постижение 280,00 точки; 3-то място на кула 10
метра с постижение 355,45 точки - Открит шампионат на Германия, Берлин, 1619.02.2017 г.
• 10-о място на триметров трамплин с постижение 239,80 точки; 3-то място на кула 10
метра с постижение 298,15 точки - Amsterdam diving cup, Амстердам, Холандия, 1316.04.2017 г.
• 28-о място на еднометров трамплин с постижение 274,55 точки; 18-о място на 10 метра
кула с постижение 294,70 точки - европейско първенство, Киев, Украйна, 12-18.06.2017
г.
• 1-во място на еднометров трамплин с постижение 297,15 точки; 1-во място на
триметров трамплин с постижение 214,90 точки; 1-во място на кула 10 метра с
постижение 300,60 точки и 1-во място с Джорджия Балева в дисциплината team event Sofia diving cup, София, България, 11-14.07.2017 г.
• 1-во място на еднометров трамплин с постижение 284,45 точки; 2-ро място на
триметров трамплин с постижение 280,00 точки; 1-во място на кула 10 метра с
постижение 303,65 точки и 1-во място с Илия Узунов в дисциплината синхронни
скокове с постижение 188,16 точки - държавно първенство, София, България, 2627.07.2017 г.

15. Димитър Райкин, 15 г., София - фехтовка
• Носител на Купа България (до 15 години)
• 1-во място на Мастърс (най-добрите 8) до 15 години, 25-28.05.2017 г.
• 2-ро място на Мастърс (най-добрите 8) до 17 години, 25-28.05.2017 г.
• 6-о място на Мастърс (най-добрите 8) до 20 години, 25-28.05.2017 г.
• 2-ро място на държавното първенство до 15 г., 12.03.2017 г.
• 3-то място на Купа България, 2 кръг, до 15 г., 29-30.04.2017 г.
• 2-ро място на държавното първенство, кадети до 15 г., 12.03.2017 г.
• 9-о място на държавното първенство, кадети, 12.03.2017 г.
• 106-о място - първо участие в Световната купа, 07.10.2017 г.
• 57-о място, първо участие в европейското първенство за кадети, 28.02.2017 г.
• 28-о място на Европейската купа за кадети, Монако, 02-04.06.2017 г.
• 106-о място на Европейската купа за кадети, Гьодьльо, Унгария, 01-02.10.2017 г.
• 50-о място на Европейската купа за кадети, София, 05-06.11.2017 г.
• 115-о място на Европейската купа за кадети, Мьодлинг, Австрия, 14.01.2017 г.
16. Елеонора Драгиева, 18 г., Стара Загора - лека атлетика
• 1-во място на скок височина - девойки, национален шампионат за юноши и девойки под
20 г. - ст. възр., зала, Добрич, 04.02.2017 г.
• 6-о място на балканския шампионат, Турция, 12.02.2017 г.
• 3-то място на скок височина - жени, национален шампионат за мъже и жени, Велико
Търново, 04.06.2017 г.
• 2-ро място на скок височина - девойки, национален шампионат за юноши и девойки под
20 г. - ст. възр., София, 18.06.2017 г.
17. Ивайло Иванов, 23 г., Монтана - джудо
• 3-то място на международния турнир за мъже „Гран При Дюселдорф“, Дюселдорф,
Германия, 24.02.2017 г.
• 5-о място на международния турнир за мъже „Гран Шлем Баку“, Баку, Азербайджан,
10.03.2017 г.
• 7-о място на европейското първенство за мъже, Варшава, Полша, 20.04.2017 г.
• 1-во място на турнира „Европейска отворена купа“, Саарбрюкен, Германия, 15.07.2017
г.
18. Иван Алмаджиев, 16 г., Пловдив - плуване
• 6-о място на 100 м свободен стил – 53.57 сек; 9-о място на 100 м бътерфлай – 58.57 сек,
„Мултинейшън“, Пирея, Гърция, 50 м басейн, 08-09.04.2017 г.
• Щафети: 8-о място на 4х100 м съчетана – 4:02.03 мин; 7-о място на 4х200 м свободен
стил – 8:03.14 мин; 6-о място и нов национален рекорд с националния отбор за юноши
старша възраст на 4х100 м свободен стил - 3:35.89 мин, „Мултинейшън“, Пирея,
Гърция, 50 м басейн, 08-09.04.2017 г.
• 1-во място на 50 м свободен стил – 23.52 сек; 1-во място на 100 м свободен стил – 51.81
сек; 1-во място на 50 м гръб – 25.97 сек и нов национален рекорд за юноши старша

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

възраст; 1-во място на 50 м бътерфлай – 25.11 сек; ІІІ международен турнир „Младост2017“, Пловдив, 25 м басейн, 22-23.04.2017 г.
Щафети: 1-во място на 4х50 м свободен стил с отбора на ЖПК „Младост 91“; 3-то
място на 4х50 м съчетана с отбора на ЖПК „Младост 91“, ІІІ международен турнир
„Младост-2017“, Пловдив, 25 м басейн, 22-23.04.2017 г.
1-во място на 50 м свободен стил – 24.53 сек; 3-то място на 100 м свободен стил – 54.00
сек; 1-во място на 50 м бътерфлай – 25.31 сек; 2-ро място на 100 м бътерфлай – 59.29
сек; ІІ международен турнир „Спартак“, Сандански, 50 м басейн, 13-14.05.2017 г.
Финали: 7-о място на 100 м свободен стил – 54.99 сек; 1-во място при мъжете на 50 м
бътерфлай – 25.25 сек; международен турнир „Македоники“, Солун, Гърция, 50 м
басейн, 27-28.05.2017 г.
6-о място на 50 м свободен стил – 24.15 сек - лично време; 20-о място на 100 м
свободен стил – 55.70 сек; 6-о място на 50 м гръб – 27.78 сек - лично време; 3-то място
на 50 м бътерфлай – 25.05 сек - лично време; държавно лично отборно първенство
(ДЛОП) мъже и жени, София, 50 м басейн, 29.06-02.07.2017 г.
Щафети: 10-о място на 4х100 м свободен стил с отбора на ЖПК „Младост 91“; 7-о
място на 4х200 м свободен стил с отбора на ЖПК „Младост 91“; 4-то място на 4х100 м
съчетана с отбора на ЖПК „Младост 91“; 9-о място на 4х100 м свободен стил микс с
отбора на ЖПК „Младост 91“; 8-о място на 4х100 м съчетана микс с отбора на ЖПК
„Младост 91“, държавно лично-отборно първенство (ДЛОП) мъже и жени, София, 50 м
басейн, 29.06-02.07.2017 г.
28-о място на 50 м свободен стил – 24.60 сек; 40-о място на 100 м свободен стил – 54.04
сек; 32-ро място на 100 м бътерфлай – 58.06 сек; щафета: 13-о място на 4х100 м
свободен стил с националния отбор, Младежки европейски олимпийски фестивал, Гьор,
Унгария, 50 м басейн, 22-30.07.2017 г.
2-ро място на 100 м свободен стил – 52.56 сек; 5-о място на 50 м гръб – 27.41 сек; 1-во
място на 50 м свободен стил – 23.74 сек; 2-ро място на 50 м бътерфлай – 25.24 сек; ІІІ
международен турнир „Бриз“, Бургас, 25 м басейн, 06-08.10.2017 г.
Щафети: 2-ро място на 4х50 м смесена с отбора на ЖПК „Младост 91“; 3-то място на
4х50 м свободен стил микс с отбора на ЖПК „Младост 91“; ІІІ международен турнир
„Бриз“, Бургас, 25 м басейн, 06-08.10.2017 г.
1-во място на 50 м бътерфлай - 24,90; 1-во място на 100 м свободен стил – 53.64 сек; 2ро място на 50 м гръб – 27.44 сек; 2-ро място на 100 м бътерфлай – 56.62 сек; III
издание на тристранната среща Гърция, Турция и България, Орестиада, Гърция, 25 м
басейн, 21-22.10.2017 г.
Щафети: 2-ро място на 4х100 м свободен стил микс с отбора на ЖПК „Младост 91“; 2ро място на 4х100 м съчетана микс с отбора на ЖПК „Младост 91“; III издание на
тристранната среща Гърция, Турция и България, Орестиада, Гърция, 25 м басейн, 2122.10.2017 г.
1-во място на 50 м свободен стил и нов национален рекорд – 23.32 сек; 1-во място на
100 м бътерфлай – 56.46 сек; 1-во място на 50 м бътерфлай – 24.92 сек; щафета: 4-то
място на 4х50 м свободен стил с отбора на ЖПК „Младост 91“, VІ международен
турнир по плуване „Руси Русев“, Стара Загора, 25 м басейн, 28-29.10.2017 г.

19. Калина Христова, 15 г., Варна - тенис на маса
• 1-во място на националния турнир „Млад олимпиец” - състезание в три етапа до 15 г.,
Варна, финал, 18-19.03.2017 г..
• 3-то място на националния турнир „Млад олимпиец” - състезание в три етапа до 18 г.,
Момчилград, финал, 22-23 април 2017 г.
• 3-то място индивидуално, 1-во място двойки, 1-во място смесени двойки на
държавното индивидуално първенство до 15 г., Горна Оряховица, 28-29.04.2017 г.
• 3-то място индивидуално на държавното индивидуално първенство до 18 г., Пловдив,
12-14 май 2017 г.
• 3-то място индивидуално на държавното индивидуално първенство до 21 г., Пловдив, 12 юли 2017 г.
• 3-то място двойки и 3-то място смесени двойки на държавното индивидуално
първенство за мъже и жени, основна схема 1/8-финал, София, 3-5 март 2017 г.
• 3-то място на държавното отборно първенство до 15 г., Пловдив, 24-25 юни 2017 г.
• 2-ро място на държавното отборно първенство до 18 г., Пловдив, 17-18 юни 2017 г.
• 3-то място двойки на балканското първенство - кадетки 15 г., Албена, България 7-11
юни 2017 г.
• 14-о място отборно на европейското първенство - кадети, основна схема 1/32,
Гимараеш, Португалия. Това класиране помогна на България да се изкачи от Чалиндж
дивизията във Висшата лига догодина.
• Турнири на ITTF - Световната федерация по тенис на маса:
• Czech Junior & Cadet Open: 8-12 февруари - основна схема кадети
• Italy Junior & Cadet Open: 8-12 март - основна схема кадети
• 2-ро място отборно девойки, 2-ро място индивидуално кадети, 3-то място двойки кадети
Serbian Junior & Cadet Open: 4-8 октомври
• Европейско първенство за мъже и жени, Люксембург, 13-17 септември - три победи и
три загуби. Отборът запази мястото си във втората дивизия

20. Мария Делчева, 17 г., София - бадминтон
• 3-то място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в Кипър,
03-05.02.2017 г.
• 1-во място девойки на международния турнир за юноши и девойки в Кипър, 0305.02.2017 г.
• 1-во място девойки единично на републиканското първенство за юноши и девойки в
София, 23-24.02.2017 г.
• 1-во място девойки отборно на републиканското първенство за юноши и девойки в
София 24-25.02.2017 г.
• 2-ро място девойки единично на балканиадата за юноши и девойки до 19 г., Турция, 2325.03.2017 г.

• 2-ро място девойки двойки на балканиадата за юноши и девойки до 19 г., Турция 23-

25.03.2017 г.
• 2-ро място отборно първенство на балканиадата за юноши и девойки до 19 г., Турция
23-25.03.2017 г.
• 1/4-финал девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в Италия,
31.03-02.04.2017 г.
• 1-во място девойки двойки на международния турнир за юноши и девойки в Италия
31.03-02.04.2017 г.
• 1-во място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в Гърция,
21-23.04.2017 г.
• 2-ро място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в
Хърватска, 05-07.05.2017 г.
• 1-во място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в Гърция,
21-23.04.2017 г.
• 3-то място жени двойки на републиканското първенство за мъже и жени в София, 1214.05.2017 г.
• 1-во място отборно жени на републиканското първенство за мъже и жени в София, 0911.06.2017 г.
• 3-то място жени единично на международния турнир за мъже и жени в София, 1518.08.2017 г.
• 1/4-финал девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в Румъния,
01-03.09.2017 г.
• 3-то място смесени двойки на международния турнир за юноши и девойки в Румъния,
01-03.09.2017 г.
• 1-во място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в Литва,
08-10.09.2017 г.
• 1-во място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки в
Украйна, 13-16.10.2017 г.
• 1-во място девойки двойки на международния турнир за юноши и девойки в Украйна,
13-16.10.2017 г.
• 1/4-финал девойки единично на международния турнир за юноши и девойки във
Франция, 29.09-01.10.2017 г.
• 1-во място девойки единично на международния турнир за юноши и девойки във
Финландия, 27-29.10.2017 г.
Първо място в европейската ранглиста
Петнадесето място в световната ранглиста
21. Митко Джорджев, 18 г., Дупница - таекуондо WTF
• 2-ро място на Sofia Open G1, София, България, 26.03.2017 г.
• 1-во място на Skopie Open, Скопие, Македония, 02.04.2017 г.
• 1-во място на републиканското първенство за мъже, София, България, 22.04.2017 г.
• 1-во място на Galeb Belgrade Trophy G1, Белград, Сърбия, 19.10.2017 г.

22. Михаела Кафтанова, 18 г., София - тенис на корт
• 2-ро място на държавното лично първенство в зала до 18 г., Хасково, 26.01-01.02.2017 г.
• 5-о място (сингъл) на държавното лично първенство в зала за жени; София, 0510.03.2017 г.
• 1-во място (двойки) на държавното лично първенство в зала за жени; София, 0510.03.2017 г.
• 5-о място (сингъл) на държавното лично първенство на открито до 18 г., Сливен, 0511.06.2017 г.
• 2-ро място (двойки) на държавното лично първенство на открито до 18 г., Сливен, 0511.06.2017 г.
• 5-о място (двойки) на европейското лично първенство до 18 г., Швейцария, 2430.07.2017 г.
• 2-ро място на държавното отборно първенство до 18 г., Сливен, 21-24.08.2017 г.
• 4-то място на държавното отборно първенство за жени, Банкя, 24-27.08.2017 г.
23. Петър Божилов, 17 г., София - плуване, триатлон
• 1-во място на 200 м и 1-во място на 400 м. свободен стил и купа и предметна награда за
най-добър състезател във възрастова група “А” на международния турнир по плуване
„Пирин“, Благоевград, 25-26.02.2017 г.
• 1-во място на 400 м (3:59.92 мин) и 1-во място на 1500 м (15:45.09 мин) свободен стил
и нов национален рекорд за юноши старша възраст; 2-ро място на 200 м свободен стил
с време 1:57.89 мин на ДОП за мъже и жени, 50 м басейн, София, 17-19.03.2017 г.
• Контролно 5 км, басейн "Диана", 25.03.2017, за юноши 16-17 г.- Петър Божилов (Омега01) - с покрит норматив 57:36 сек за Марсилия, Франция, европейски шампионат (0406.08.2017 г.) на 7,5 км
• стил (15:53.19) и 3-то място на 400 м свободен стил с време 3:57.92 мин, нов
национален рекорд на 200 м от първи пост на българската щафета с време 1:52.98 мин,
юноши старша възраст, турнир "Мултинейшън" (купа на средиземноморските нации),
Прага, 08-09.04.2017 г.
• 1-во място на 1500 м и 1-во място на 400 м свободен стил и 3-то място с щафетата на
България на 4x200 м свободен стил; 4-то място на 200 м свободен стил, 3-ти по сила
плувец на първенството, 5-о място по брой спечелени медали при младежите,
балканиада, София, 06-07.05.2017 г.
• 27-о място на европейското първенство по акватлон, Братислава, Словакия, 27.05.2017 г.
• Нов национален рекорд на 800 м свободен стил за юноши старша възраст с време
8:16.33 мин - това е и покрит „А“ норматив за Младежката олимпиада в Буенос Айрес
2018 г., и 14-о място на 400 м свободен стил 4:01.87 мин и 33-то място на 1500 м –
16:07.94 мин, и 22-ро място (възрасти 1999 набор и по-малки) на европейското
първенство по плуване за младежи, Нетания, Израел, 28.06-02.07.2017 г.
• 3-то място на 100 м свободен стил на ДЛОП за старша възраст, София, 28.07.2017 г.
• 24-то място по плуване в открити води за младежи 7,5 км, европейско първенство,
Марсилия, Франция,
• 31-во място на 200 м - 1:53.17 мин; 18-о място на 400 м - 3:57.35 мин; 17-о място на
800 м и 13-о място на 1500 м - 15:47.82 мин, на световното първенство по плуване за
младежи, Индианаполис, САЩ, 23-28.08.2017 г.

• 2-ро място на щафета (с А. Гигов и Г. Лазаров) на триатлон, купа „Марин Маринов“, с.

Баня
• 2-ро място на 200 м свободен стил и национален рекорд за юноши старша възраст –
1:49.52 мин, и 1-во място на 400 м свободен стил и национален рекорд – 3:51.09 мин,
купа и предметни награди за най-силен състезател на турнира. Постижението на 400 м
свободен стил е и покрит норматив за европейското първенство за мъже на
международния плувен турнир „Бриз“, Бургас,
• 1-во място на 100 м, 1-во място на 200 м и 1-во място на 400 м свободен стил и плакет
и награди за най-силен плувец в юношеската група на международния турнир "Руси
Русев"
24. Пламена Съйкова, 19 г., Пирдоп - кану-каяк
• 11-о място на европейското първенство за мъже и жени в дисциплината двуместен каяк
200 м жени – 14-16.07.2017 г.
• 4–то място в дисциплината едноместен каяк 1000 м на отборното първенство за мъже и
жени – 05-06.08.2017 г.
• 3-то място в дисциплините едноместен каяк 500 м и 200 м на републиканското
първенство за мъже и жени - 15-17.09.2017 г.
25. Стефани Музакова, 21 г., Поморие - ветроходство
• 1-во място в олимпийски клас „Лазер Радиал”, жени, 37-а международна регата „Бриз“,
Варна, 06-09.04.2017 г.
• 1-во място в олимпийски клас „Лазер Радиал”, жени, регата „Великден“, Несебър, 1316.04.2017 г.
• 1-во място - генерално класиране в олимпийски клас „Лазер Радиал”, международна
регата „Порт Бургас“, Бургас, 27.04-01.05.2017 г.
• 1-во място - генерално класиране в олимпийски клас „Лазер Радиал”, регата
„Приморско“, Приморско, 21-24.05.2017 г.
• 1-во място - генерално класиране в олимпийски клас „Лазер Радиал”, регата „Циклон“,
Поморие, 16-18.06.2017 г.
• 1-во място в олимпийски клас „Лазер Радиал”, жени, регата „Черноморец Бургас“,
Бургас, 22-25.06.2017 г.
• 1-во място - генерално класиране на държавното първенство по ветроходство олимпийски класове, и републикански шампион в клас „Лазер Радиал”, Варна, 0811.08.2017 г.
• 41-во място - Сребърна група на световно първенство по ветроходство за жени клас
„Лазер Радиал", Медемблик, Холандия, 19-26.08.2017 г.
• 1-во място в олимпийски клас „Лазер Радиал”, жени, регата „Бриз есен“, Бургас, 28.0901.10.2017 г.
26. Таня Звискова, 23 г., Пловдив - спортна стрелба с пушка
• 13-о място - дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка, европейско първенство,
Марибор, Словения, 10-11.03.2017 г.

• 8-о място на дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка - двойки (Таня Звискова и
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Антон Ризов), европейско първенство, Марибор, Словения, 10-11.03.2017 г.
12-о място - дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка – отборно класиране (Таня
Звискова, Виктория Иванчева, Петя Луканова), европейско първенство, Марибор,
Словения, 10-11.03.2017 г.
2-ро място - дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка, международен турнир,
Сандански, 21-22.04.2017 г.
1-во място с малокалибрено оръжие - дисциплина 60 изстрела от положение легнал, нов
национален рекорд - 623 т., държавно първенство, Търговище, 17-18.06.2017 г.
4-то място с малокалибрено оръжие - дисциплина 3х20 изстрела, държавно първенство,
Търговище, 17-18.06.2017 г.
7-о място - дисциплина 60 изстрела от положение легнал, с малокалибрена пушка,
отборно класиране, нов национален рекорд - 1856,7 т. (Таня Звискова, Нели Танева,
Янина Станчева), международен турнир, Чехия, Пилзен, 01-06.05.2017 г.
86-о място - дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка, международен турнир,
Чехия, Пилзен, 01-06.05.2017 г.
61-во място - дисциплина 3х20 изстрела с малокалибрена пушка, международен турнир,
Чехия, Пилзен, 01-06.05.2017 г.
27-о място - дисциплина 60 изстрела от положение легнал, с малокалибрена пушка,
международен турнир, Чехия, Пилзен, 01-06.05.2017 г.
11-о място - дисциплина 60 изстрела от положение легнал, с малокалибрена пушка,
международен турнир, Сърбия, Нови Сад, 07-11.06.2017 г.
13-о място - дисциплина 3х20 изстрела с малокалибрена пушка, международен турнир,
Сърбия, Нови Сад, 07-11.06.2017 г.
23-то място - дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка, международен турнир,
Сърбия, Нови Сад, 07-11.06.2017 г.
14-то място дисциплина 3х20 изстрела с малокалибрена пушка, Европейско първенство,
Азербайджан, Баку, 21-28.07.2017 г.
12-о място - дисциплина 3х20 изстрела с малокалибрена пушка отборно класиране
(Таня Звискова, Нели Танева, Янина Станчева), европейско първенство, Азербайджан,
Баку, 21-28.07.2017 г.
40-о място - дисциплина 60 изстрела от положение легнал, с малокалибрена пушка,
европейско първенство, Азербайджан, Баку, 21-28.07.2017 г.
3-то място - 40 изстрела с пневматична пушка, държавен турнир (ЦСКА), София
14.10.2017 г.

27. Тодор Тодоров, 16 г., Бургас - плуване
• 1-во място на 50 м бътерфлай, 1-во място на 200 м съчетано и 3-то място за мъже; 1-во
място на 200 м свободен стил и 2-ро място за мъже; 1-во място 100 м свободен стил и
2-ро място за мъже от международния турнир „Анте Ламбаша 2017 г.“, Сърбия,
Белград, 04-05.03.2017 г.
• 5-о място на 200 м свободен стил; 6-о място на 100 м свободен стил; 11-о място на 100
м бътерфлай; 11-о място на 200 м съчетано; 3-то място на щафета 4х100 м свободен
стил; 5-о място на щафета 4х100 м смесена; 6-о място на щафета 4х200 м свободен
стил от държавното отборно първенство, София, 17-19.03.2017 г.

• 14-о място на 100 м бътерфлай; 16-о място на 100 м свободен стил; 6-о място на
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щафета 4х100 м свободен стил и национален рекорд за юноши старша възраст; 7-о
място на щафета 4х200 м свободен стил на „Мултинейшън“, Пирея, Гърция, 0809.04.2017 г.
1-во място на 100 м съчетано; 1-во място на 200 м свободен стил; 2-ро място на 100 м
свободен стил; 2-ро място на 50 м свободен стил; 1-во място на щафета 50 м свободен
стил от международния турнир „Младост“, София, 22-23.04.2017 г.
3-то място на 50 м свободен стил; 3-то място на 200 м свободен стил.; 5-о място на 100
м свободен стил; 6-о място на 200 м съчетано от международния турнир „Спартак“,
Сандански, 13-14.05.2017 г.
5-о място на 200 м свободен стил; 5-о място на 200 м съчетано; 6-о място на 200 м
свободен стил - щафета; 6-о място щафета 4х100 м свободен стил; 8-о място на смесена
щафета 4х100 м; 9-о място на 100 м свободен стил; 11-о място на 50 м бътерфлай; 18-о
място на 50 м свободен стил от държавното лично-отборно първенство - мъже и жени,
29.06-02.07.2017 г.
27-о място на 200 м свободен стил; 28-о място на 200 м бътерфлай; 35-о място на 200 м
съчетано; 36-о място на 100 м бътерфлай; 13-о място на щафета 4х100 м свободен стил
от Европейския младежки олимпийски фестивал - ЕМОФ, Гьор, Унгария, 23-30.07.2017
г.
1-во място на 200 м съчетано; 1-во място на 400 м свободен стил; 1-во място на 100 м
гръб; 1-во място на 100 м бътерфлай; 1-во място на 100 м свободен стил; 3-то място на
50 м свободен стил от международния турнир „Киналиада“, Принцови острови,
Истанбул, Турция, 04-06.08.2017 г.
3-то място на 100 м свободен стил; 3-то място на 200 м свободен стил; 3-то място на
200 м съчетано; 2-ро място на 400 м свободен стил; 3-то място на щафета 4х50 м
свободен стил от международния турнир „Бриз“, Бургас, 06-08.10.2017 г.

