
23.03.2017 г.

СПОРТНИ ВИЗИТКИ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА
„СПОРТНИ ТАЛАНТИ” 2017 г. НА „ЕВРОФУТБОЛ”

  Александър Джорджев – 14 г., Дупница – таекуондо WTF

  Одобрено финансиране: 2 541 лева

 За:  тренировъчен  лагер  в  Турция,  състезания  в  Австрия  (Austrian
open) и в Полша (Polish  open).

  Цел: 
-  призово  класиране  на  турнира  от  ранг  G2  за  купата  на
Президента на Световната таекуондо федерация, в Атина (Гърция),
27-30.04.2017 г.;  
-  призово  класиране  на  Световното  първенство  по  таекуондо  за
кадети в гр. Сидни (Австралия), 26-30.07.2017 г.;
- златен медал от Балканиада;
-  1-во  място  на  Европейското  първенство  за  кадети  в  Будапеща
(Унгария), 21-24.09.2017 г.

Постижения:
2016 г.:
-  2-ро място на Европейско клубно първенство в Анталия (Турция);
-  2-ро място на турнир Slovenia open в Марибор (Словения);
-  2-ро място на турнир Avgusta open в Стара Загора;
-  2-ро място на Републиканско първенство в Дупница;
-  2-ро място на турнир Austrian open в Инсбрук (Австрия);
-  1-во място на Европейско първенство в Букурещ (Румъния);
-  2-ро място на турнир Galeb Belgrade Trophy в Белград (Сърбия);
-  1-во място на турнир Hereya open в София;
-  1-во място на турнир Croatia open в Загреб (Хърватска);
-  1-во място на турнир German open в Хамбург (Германия).



 Ангел Кодинов, 19 г., Пловдив - кану

 Одобрено финансиране: 3 857 лева.

  За: подготвителен лагер в Гърция 
  и възстановяване извън лагера.

 

Цел: 
-  класиране в първата шестица на С1 1000 м на Европейско първенство за мъже и жени в
Пловдив;
- влизане във финал А на Световното първенство за мъже и жени в Рачице (Чехия); 
- медал от Световното първенство до  23 г. в Румъния.

Постижения: 
2016   г:  
-  2-ро място на С1 1000 м на европейска олимпийска квалификация - Дуисбург (Германия),
18-19.05.2016 г., спечелена олимпийска квота за България с личен резултат 3:52.201 мин.;
-  7-о място на С1 500 м на Световна купа мъже - Дуисбург (Германия), 20-22.05.2016 г.,  с
личен резултат 1:48.704 мин.;
-  1-во място на С1 1000 м и 1-во място С1 500 м, държавен отборен шампионат за мъже
(ДОШ) - Пловдив, 04.06.2016 г.;
-  5-о място на С1 1000 м,  5-о място на С1 500 м и 11-о място на С1 200 м,  Европейско
първенство за младежи до 23 г., Пловдив, 14-17.07.2016 г.;
-  5-о място на С1 1000 м,  Световно първенство за младежи до 23 г. - Минск (Беларус), 28-
31.07.2016 г.;
- 14-о място на С1 1000 м и 17-о място на С1 200 м - Олимпийски игри Рио 2016, олимпийска
регата, 15-18.08.2016 г.;
- 1-во място на С1 1000 м, 1-во място на С2 1000 м,  1-во място на С1 500 м,  1-во място на С1
200 м и 1-во място на С1 5000 м - държавен индивидуален шампионат мъже,  Пловдив,  10-
11.09.2016 г.



 Антоан Божилов – 23 г., София – 
 лека атлетика (параолимпийска дисциплина)

 Одобрено финансиране: 2 024 лева

 За: екипировка, оборудване, за 3 тренировъчни лагера - в 
 Созопол и Пловдив и възстановяване.

 Цел: 
- влизане във финалите на Световното първенство за мъже в 
Лондон в дисциплината скок на дължина, троен скок и 100 м 
гладко бягане;
-  да  покрие  норматив  на  100  м  и  троен  скок  за  същото
състезание. 

 

Постижения: 
- 6-ти на скок дължина на Европейското първенство за мъже в Италия;
- 1-во място на 100 метра на Световното първенство за младежи до 23 години в Чехия и 5-о
място на скок дължина.

 Антон Синапов, 23 г., Чепеларе – биатлон

 Одобрено финансиране: 4 372 лева

 За: планински велосипед

 Цел: Да подобрява по 10 места на сезон в 
генералното класиране.

Постижения: 
Сезон 2016-2017 г.:
- 61-ви в генералното класиране (януари) и 51-ви в дисциплината спринт;

Сезон 2015-2016 г.:
- 71-ви в генералното класиране и 64-ти в дисциплината спринта.



 
 Антонио Иванов, 17 г., София – лека атлетика (100 м и 200 м)

 Одобрено финансиране: 3 090 лева.

 За: три тренировъчни лагера – Стара Загора, Черноморец 
 и Белмекен. 

 Цел: 
-  шампион  на  Националния  индивидуален  шампионат  в
дисциплините 100 и 200 метра за юноши старша възраст;
- подобряване на постиженията: на 100 м от 10,86 сек на 10,60
сек, на 200 м- от 22,01 сек на 21,50 сек. 
- участие и първо място на Балкански шампионат за юноши и
девойки старша възраст в гр. Крайова (Румъния);
-  класиране  в  шестицата  на  Европейското  първенство  за
юноши и девойки старша възраст в гр. Гросето (Италия); 

- класиране в ТОП 3 на Световното ученическо първенство във Франция.   

Постижения: 
2016 г.:
-  1-во място на 60 м - 7.05 сек,  1-во място на 200 м - 22.99 сек, 1-во място на 4х200 м и 1-во 
място на 4х400 м, национален шампионат в зала за младша възраст - Добрич.
-  1-во място на 100 м – 10.97 сек, международен турнир ,,Младост“ - Русе;
-  1-во място на 100 м – 10.70 сек, на 200 м – 22.04 сек и на 4х100 м на Национален 
шампионат за младша възраст - София;
-  1-во място на 100 м - 10.86 сек, на 200 м – 22.01 сек и на 4х100 м на Национален шампионат
за старша възраст - София, 18-19.06.2016 г.;
-  3-то място на 100 м – 11.01 м, балкански шампионат за младша възраст - Крушевац, 
02.07.2016 г.;
-  14-о място на 100 м – 10.92 сек, Европейски шампионат за младша възраст – Тбилиси 
(Грузия);



  
 Атанас Хорозов, 17 г., Пловдив – каяк

 Одобрено финансиране: 2 152 лева.

 За: тренировъчен лагер в Гърция. 

 Цел: класиране в призовата тройка 
 на  Европейското първенство в Белград (Сърбия) 
 и на Световното първенство в Питещи (Румъния)
 за юноши.

Постижения: 
-  8-мо място на четириместно кану на Европейското първенство за юноши в Пловдив;
-  1-во място на двуместно кану на републикански шампионат за мъже;
-  8-мо място на едноместно кану и 6-то място на двуместно кану на регата „Олимпийски 
надежди“ в Сегед (Унгария). 

 
 Владимир Далаклиев, 25 г., Ботевград –
 таекуондо WTF

 Одобрено финансиране: 3 346 лева.

 За: екипировка, тренировъчен лагер в 
 Сърбия, състезание в Хърватия.

 

Цел: 
- спечелване на медал от Световно първенство в Мужу (Корея);
- натрупване на максимален брой ранкинг точки за постигане на по-предни позиции в 
световната ранглиста;
- да получи право за участие в световните Гран при серии.

Постижения: 
2017 г.:
-  2-ро място на международно първенство от клас G1 в Словения;
-  3-но място международно първенство от клас G1 в Германия.

2016 г.:
-  3-то място международно първенство от клас G1 в Хърватия.



 Габриела Антова, 15 г., Пловдив - шахмат

 Одобрено финансиране: 3 736 лева.

 За: Европейско  първенство  в  Литва  за  жени  и  за  Европейско
първенство за младежи и девойки в Румъния. 

 Цел:
-  покриване  на  норма  за  международен  майстор  за  жени на
официалното Европейско първенство;
- класиране в призовата тройка на официалното Европейското
първенство за девойки до 16 г. в Мамая (Румъния);
- оглавяване на световната ранглиста по шахматен коефициент
„ЕЛО“ до 16 г. и влизане в топ 30 при девойките до 20 г.

Постижения: 
2017 г.:
- 3 пъти финалист на държавния шампионат за жени. 

Над 70 първи места в открити турнири за деца, жени и мъже. 

 Даяна Димитрова, 16 г., Драганово (обл. Добрич) – 
 вдигане на тежести

 Одобрено финансиране: 4 065 лева.

 За: оборудване – лост за вдигане на тежести и тежести.

 Цел: Да се класира на призово място на Европейското първенство
за кадетки до 17 г. в Прищина.

 Постижения: 
- 1-во място на Европейското първенство Нови Томиш 
(Полша);

- Републикански шампион за жени и покрит норматив за майстор на спорта – най-младата в 
историята на българското вдигане на тежести.



 Десислава Стоянова, 24 г., Берковица – биатлон

 Одобрено финансиране: 3 718 лева.

 За: приклад, 3 чифта ски и колело.

 Цел: 
- призови класирания на предстоящите Европейски 
първенства и предстоящите Олимпийски игри в Пьонг Чанг 
(Корея);
- влизане в Топ 30 на Световните купи през предстоящия 
зимен сезон.

Постижения: 
2017 г.:
-  4-то място на смесена щафета на Европейско първенство Душники Здруй (Полша).

2016 г.:
-  Републикански шампион през сезон 2015/2016 г.;
-  5-то място на смесена щафета на Европейско първенство в Тюмен (Русия);
-  22-ро място на Световна купа в Антхолц (Италия);
-  6-то място на Европейска купа в Нове место (Чехия). 

 Диана Петкова, 16 г., Пловдив – плуване

 Одобрено финансиране: 3 913 лева.

 За: екипировка, оборудване, 
 тренировъчен лагер, състезания в Сандански 
 и  Скопие, възстановяване.

 

Цел: 
-  Участие  във  финалите  и  спечелване  на  медали  от  турнири  Мултинейшън,  Европейско
първенство за девойки и Световно първенство за девойки.



Постижения: 
- ДЛОП мъже/жени (25 м басейн): 100 м св. стил - 56.57 сек -  рекорд за 15-16 годишни, 100 м
бътерфлай - 1:03.24 мин рекорд за 15-16 г.; 100 м съчетано плуване - 1:03.88 мин рекорд за 15-
16 г.;
- ДЛОП младежи и девойки старша възраст (25 м басейн): 50 м св. стил - 26.04 рекорд за 15-
16 г., 100 м съчетано - 1:03.75 рекорд за 15-16 г.;
-  Мултинейшън, София – 50 м св. стил 26.43 сек и 2-ро място (рекорд за 15-16 г.),  100 м
свободен стил – 3-то място, 100 метра бруст - 3място;
- Балканиада Волос ( Гърция) на 50 м басейн: 50 м св. стил- 1-во място, 100 м св. стил – 2-ро
място, 50 м бруст – 2-ро място и 100 м бруст – 3-то място;
- Открито първенство, квалификация за мъже жени и младежи София на 50 м басейн: 50 м св.
стил - 26.31 сек - рекорд за 15-16 г., 50 м бътерфлай - 28.81 сек - рекорд за 15-16 г.;
- младежко Европейско първенство - Ходмезьовашархей (Унгария): 50 м в. стил- 38-о място,
100 м св. стил - 57.46 сек – 32-ро място с национален рекорд за 15-16 г., 100 м бътерфлай -
1:03.56 мин – 48-о място с национален рекорд за 15-16 г.;
- ДОП мъже/жени (25 м басейн): 50 м св. стил - 26.02 сек - рекорд за 15-16 г., 100 м св. стил -
56.38 сек - рекорд за 15-16 годишни.

Общо 32 рекорда до момента.

 Диляна Минкина, 20 г., Пирдоп – лека атлетика

 Одобрено финансиране: 3 000 лева.

 За: два лагера на Белмекен.

 Цел: 
- подобряване на личните си рекорди на 800 м, 1500 м и 
3000 м;
- покриване на норматив за участие на Балканския шампионат
за  мъже  и  жени,  на  Европейското  първенство  за  юноши  и
девойки под 23 години.

 

Постижения:
-  Национални рекорди в зала на 1500 м и на 3000 м за девойки старша възраст (подобрени 26-
годишни рекорди);
-  3-то място от Балканския шампионат за жени на 1500 м;
-  балканска шампионка на 3000 м за девойки старша възраст; 
-  финал на 3000 м на Световно първенство за девойки старша възраст;
-  три участия на Европейски първенства по крос кънтри за девойки: 2013, 2014 и 2015 г.;
-  четири участия на Световни първенства по планинско бягане: 2013, 2014, 2015 и 2016 г.



 Димитър Герджиков, 25 г., Чепеларе – биатлон

 Одобрено финансиране: 4 093 лева.

 За: закупуване на приклад, 3 чифта структурни ски и колело.

 Цел: участие на XXIII-те зимни Олимпийски игри 
 Пьонг-Чанг (Корея) през 2018 г.

 Постижения:
  2017 г.:

- 8-мо място (щафета) Световна купа в Руполдинг (Германия);
-  4-то място (смесена щафета) на Европейско първенство за
мъже и жени Душники Здруй (Полша).

 Димитър Исаев, 18 г., София – скокове във вода

 Одобрено финансиране: 3 944 лева.

 За: екипировка, тренировъчни лагери Белмекен, 
 Казан (Русия), международен турнир в Амстердам, 
 Гран при Болцано и купа „София“.

 Цел:
- влизане във финал на 10 м кула на Европейското първенство
за мъже в Киев (Украйна);
- класиране за Световното първенство в Будапеща (Унгария).

Постижения:
2016 г.:
-  финалист на кула (11-то място) на Европейското първенство в Хърватия (Риека).



 Димитър Райкин, 14 г., София – фехтовка

 Одобрено финансиране: 2 190 лева.

 За: екипировка, участие на Европейска купа в Монако 
 и Унгария.

 Цел: да подобри класирането си в европейската ранглиста, като 
влезе в първите 32-ма.

 

Постижения: 
2016 г.:
-  1-во място, Купа на България,  2-ри кръг - до 15 г.;
-  3-то място, Купа на България, 2-ри кръг – кадети;
-  3-то място, Купа на България, 2-ри кръг – младежи;
-  2-ро място, Европейска купа за деца до 14 г. - Чичестър (Англия);
-  3-то място, държавно първенство - до 15 г.;
-  10-о място, държавно първенство – кадети;
-  3-то място, Европейска купа за деца до 14 г. - Барселона (Испания);
-  2-ро място, Купа на България, 3-ти кръг - до 15 г.;
-  3-то място, Купа на България,  3-ти кръг – кадети;
-  7-о място, Купа на България, 3-ти кръг – младежи;
-  7-о място, Европейска купа за деца до 14 г. – Бургас;
-  160-о място, Европейска купа за кадети - Гьодьльо (Унгария);
-  85-о място, Европейска купа за кадети - Мейлан (Франция);
-  72-ро място, Европейска купа за кадети - Лондон (Англия);
-  31-во място, Европейска купа за кадети – София.



 Елеонора Драгиева, 18 г., Стара Загора – лека атлетика
 (скок височина)

 Одобрено финансиране: 2 852 лева.

 За: екипировка, тренировъчни лагери на Белмекен, 
 Павел Баня, международен турнир „Руен“ и възстановяване.

 Цел: 
- да подобри личния си рекорд;
- участие на Балканските игри за старша възраст;
-  участие  в  Европейското  първенство  за  старша  възраст
Гросето ( Италия).
 

Постижения:
2017 г.:
-  8-мо място на Балканско първенство в зала;
-  1-во място национален шампионат за юноши и девойки старша възраст, Добрич;

2016 г.:
-  1-во място национален шампионат в зала за юноши и девойки младша възраст;
-  2-ро място национален шампионат юноши и девойки млад. възраст;
-  2-ро място национален шампионат юноши и девойки под 20 год.;
-  4-то място Международен турнир „Самарско знаме“;
-  1-во място Международен турнир „Младост“;
-  8-мо място на Балкански шампионат.

 
 Ивайло Иванов, 22 г., Монтана – джудо

 Одобрено финансиране: 4 710 лева.

 За: три тренировъчни лагери в Германия, Белгия 
 и Словения.

 Цел: класиране в Топ 3 на Световното първенство 
 за мъже в Будапеща. 

Постижения: 
2017 г.: 
-  3-то място Гранд при Дюселдорф



2016 г.:
-  2-ро място, Гран шлем - Париж (Франция);
-  3-то място, Гран при - Дюселдорф (Германия);
-  7-о място, Гран при - Тибилиси (Грузия);
-  1-во място, Гран при - Самсун (Турция);
-  3-то място, европейско първенство за мъже - Казан (Русия);
-  2-ро място, Гран шлем - Баку (Азербайджан);
-  3-то място, Европейска купа - Мадрид (Испания);
-  7-о място, олимпийски игри - Рио де Жанейро 2016;
-  1-во място, белгийско клубно първенство – Белгия;
-  3-то място, Гран шлем - Токио (Япония).

 Иван Алмаджиев, 15 г., Пловдив – плуване

 Одобрено финансиране: 3 044 лева.

 За: тренировъчен лагер Белмекен и Сандански, за участия 
 на турнири Сандански и Солун и възстановяване.

 Цел: 
- Поставяне на нови национални рекорди на: 50 м бътерфлай 
за юноши старша възраст за 50 м и 25 м басейн, които в 
момента са 24,81сек и  24,30 сек; на 50 м гръб за юноши 
старша възраст за 50 м и 25 м басейн, които в момента са 
27,51 сек и 26,42 сек.
- запазване на челните места в ранклистите на България, 
Балканите, Европа и света.

Постижения: 
-  1-во място на 50 м св. стил, 2-ро място на 100 м бътерфлай, 1-во място на 100 м св. стил, 1-
во място на 50 м гръб, 1-во място на 50 м бътерфлай, 2-ро място в щафетата 4х50 м св. стил,
1-во място в щафетата 4х50 м смесена (25 м басейн), държавно лично отборно първенство за
юноши и девойки старша възраст (15-16) – Пловдив;
-  8-о място на 100 м свободен стил, 11-о място на 100 м гръб, 7-о място в щафетата 4х100 м 
смесена, 11-о място в щафетата 4х100 м св. стил (50 м басейн), Мултинейшън турнир за 
девойки (13-14 г.) и юноши (15-16 г.) - Лимасол (Кипър);
-  1-во място в дисциплините 50 м бътерфлай, 50 м св. стил, 100 м съч. плуване, 100 м св. 
стил, в щафетата 4х50 м св. стил, в щафетата 4х50 м смесена (25 м басейн), ІІ международен  
турнир „Младост“ – Пловдив;
-  2-ро място на 50 м, 1-во място на 100 м бътерфлай,  3-то място на 100 м св. стил, 2-ро място 
в  щафета 8х50 св. стил микс (4 момчета + 4 момичета), 2-ро място на 200 м свободен стил, 1-



во място в щафета 4х50 смесена (13 г. и по-големи момчета), 50 м басейн, на първи плувен 
турнир „Спартак“ – Сандански;
-  4-то място на 50 м св. стил, 2-ро място на 100 м бътерфлай, 2-ро място на  100 м св. стил, 1-
во място на 50 м гръб (национален рекорд за 15-годишни), 1-во място на 50 м бътерфлай 
(национален рекорд за 15-годишни), 2-ро място в щафета 4х100 м св. стил, 2-ро място в 
щафета 4х100 м смесена, 2-ро място в щафета 4х200 м св. стил (50 м басейн),  държавно 
лично-отборно първенство за юноши и девойки старша възраст – София;
-  1-во място на 50 м гръб, на 100 м св. стил, на 100 м съчетано плуване, на 50 м св. стил, на 
100 м бътерфлай, в щафета 4х50 м св. стил, в щафета 4х50 м смесена, в щафета 4х100 м св. 
стил (25 м басейн) ІІ-ри международен турнир „Бриз“ - Бургас, 01-02.10.2016 г. (50 м гръб - 
първи в OPEN класацията,100 м св. стил - втори в OPEN класацията, 100 м съчетано плуване 
- втори в OPEN класацията, 50 м св. стил -  втори в OPEN класацията, 100 м бътерфлай - 
втори в OPEN класацията);
-  1-во място на 50 м бътерфлай, на 100 м бътерфлай, на 100 м свободен стил, на 200 м 
свободен стил (25 м басейн),  ІІ тристранна среща България-Гърция-Турция - Орестиада 
(Гърция);
-  1-во място на 50 м свободен стил, на 50 м бътерфлай, на 100 м свободен стил, на 100 м 
бътерфлай, на 100 м свободен стил и 3-то място на 200 м съчетано плуване (50 м басейн), 18-и
международен турнир „Замората“ – София;
-  1-во място на 50 м бътерфлай, щафетата 4х50 м смесена, 4х50 м свободен стил, 2-ро място 
на 100 м свободен стил, 3-то място на 50 ма свободен стил - международен турнир „Спринт“, 
Пловдив;
-  6-о място на 50 м бътерфлай, 8-о място на 50 м свободен стил, 11-о място на 100 м 
бътерфлай (50 м басейн) - международен турнир „Александрия”, Кавала (Гърция).

 Калина Христова, 15 г., Варна – тенис на маса

 Одобрено финансиране: 2 939 лева.

 За: оборудване, два тренировъчни лагера 
 в Румъния и състезания в Хърватия.

 Цел: да се задържи в световната ранглиста. 

Постижения: 
2016 г.:
-  2-ро място турнир в Сърбия за младежи и кадети;
-  2-ро място на национален турнир „Млад олимпиец” кадетки до 15 г. първи кръг;
-  2-ро място на национален турнир „Млад олимпиец” кадетки до 15г. втори  кръг.

 



 
 Мария Делчева, 16 г., София – бадминтон

 Одобрено финансиране: 3 694 лева.

 За: участие на международни състезания в Литва,
Украйна, Франция и Финландия

 Цел: спечелване квота за предстоящите младежки
 Олимпийски игри и Европейско лично
 първенство за девойки през 2018 г.
 

Постижения: 
Балканска титла за жени единично и жени двойки от Балканското първенство по бадминтон в 
Румъния през 2016 г.

 Митко Джорджев, 17 г., Дупница – таекуондо WTF

 Одобрено финансиране: 3 163 лева.

 За: тренировъчен лагер в Турция, състезания в Австрия 
 (Austrian open) и в Хърватия (Croatia  open) и възстановяване.

 Цел:
- 1-ва цел – 1-во място на Европейското първенство за юноши
и девойки до 21 г., 06-09.04.2017 г., в гр. София;
-  Призово  класиране  на  Световното  първенство  за  мъже  и
жени, 24-30.06.2017 г., в гр. Муджу (Корея);
- Участие във финалите на Гран при сериите, 02-03.12.2017 г.,
в гр. Абиджан (Кот Д‘Ивоар).

Постижения: 
-  2-ро място на турнир Turkish open в Анталия (Турция);
-  1-во място на Европейско клубно първенство в Анталия (Турция);
-  3-то място на Републиканско първенство в България;
-  1-во място на турнир Dutch open в Айндховен (Холандия);
-  1-во място на турнир Belgian open в Ломел (Белгия);
-  1-во място на Републиканско първенство в България; 
-  1-во място на турнир Austrian open в Инсбрук (Австрия);
-  1-во място на турнир Greece open в Солун (Гърция);
-  1-во място на Републиканско първенство в България; 
-  3-то място на Европейско първенство за младежи до 21 г. в Грозни (Русия);
-  1-во място на Балканско първенство в България, Дупница;
-  3-то място на турнир Galeb Belgrade Trophy в България (Сърбия).



 Михаела Кафтанова, 18 г., София – тенис 

 Одобрено финансиране: 3 558 лева.

 За: участие в състезания в България и международни турнири за
 жени в чужбина.

 Цел: печелене на точки за световната ранглиста за жени, като до
 края на годината са поне 3 точки.

Постижения:
- шампионка на Държавно лично първенство в зала до 18 г.;
- шампионка на двойки на Държавно лично първенство до 18 г.;
- шампионка на двойки на Държавно лично първенство за жени;
- медали на единично и на двойки от Държавни лични и отборни първенства в различни 
възрастови групи.

 Петър Божилов, 17 г., София – плуване

 Одобрено финансиране: 3 400 лева.

 За: тренировъчни лагери и за участие в международни
 състезания.

 Цел:
- подобряване на националния  рекорд на 800 м св.стил на 
голям басейн за възраст юноши-старша (15-17 г.);
- подобряване на националните рекорди на 1500 м св.стил и 
400 м, 200 м, 100 м и 50 м св. стил за юноши-старша възраст;
- спечелване на златни медали от някои местни и 
международни турнири и плувни маратони; 

- затвърждаване на позицията в първата шестица на европейската ранглиста за 17-годишни в 
дисциплините 400 м, 800 м и 1500 м св. стил;
- спечелване на 10 бр.  държавни титли за юноши-старша възраст;
- покритие на норматив за участие на Световно първенство за мъже в Будапеща;
- класиране сред първите 8 финалисти на някоя дисциплина от младежкото Европейско 
първенство в Израел; 
- класиране сред първите 8 финалисти на някоя дисциплина от младежкото Световно 
първенство в САЩ;
- покриване на норматив за участие на Европейско за мъже на 25 м басейн в Дания;
- покриване на норматив за участие в младежката Олимпиада – 2018 г. в Буенос Айрес.



Постижения: 
-  2-ро място на 400 м св. стил (мъже), 4-то място на 100 м св. стил (мъже), 2-ро място на 200 
м св. стил (мъже - 25 м басейн), държавно лично отборно първенство (мъже и жени) – София;
-  1-во място на 200 м, 400 м, 800 м св. стил и 2-ро място на 100 м съчетано и 400 м съчетано 
на държавното лично-отборно първенство (юноши и девойки старша възраст -2000/2001) по 
плуване – Пловдив; 
-  2-ро място на 400 м св. стил и покрит "Б" норматив за олимпиадата в Рио (едва на 16 г. и 1 
месец), международен турнир „Мултинейшън“ - Лимасол (Кипър);
-  1-во място на 100 м под препятствия, 50 м извличане на манекен, 100 м комбинация - 
извличане с буй и плавници и спасяване с гребна лодка, турнир по водно спасяване „Любен 
Кантарджиев“ - Велико Търново; 
-  1-во място на 400 м св. стил и пореден покрит норматив "Б" за олимпиадата в Рио, плувен 
турнир „Македоники“ - Солун (Гърция); 
-  1-во място на  400 м св. стил, за трети пореден път покрит норматив "Б" за олимпиадата в 
Рио, държавен лично-отборен шампионат за мъже и жени – София;
-  14-о място на 800 м свободен стил, младежко Европейско първенство - Ходмезьовашархей 
(Унгария);
-  1-во място при мъжете в маратона „Света Марина“;
-  1-во място на 400 м св. стил, 200 м св. стил, 1500 м св. стил и 200 м гръб и 3-то място на 
50 м св. стил, държавно лично-отборно първенство юноши старша възраст – София;
-  3-то място на плувен маратон „Археология“ - с. Бяла (обл. Варна);
-  2-ро място в плувен маратон Галата – Варна;
-  1-во място на плувен маратон „Несебър“;
-  2-ро място на международния плувен маратон, езеро Батлав-Орлан - Република Косово;
-  1-во място в дисциплините 400 м плуване в открити води и 200 м под препятствия в басейн 
и 3-то място в щафетното плуване 4х25 м извличане на манекен с щафетата на „Галата“ - СОК
Камчия;
-  2-ро място в дисциплината щафета - 100 м плуване и 5 км колоездене (Илия Ангелов от 
„Джи-Ди Спорт“ - Благоевград) и 1 км бягане (Стефан Караджов от „Джи-Ди Спорт“);
-  2-ро място на плувен маратон остров Св. Анастасия – Бургас;
-  1-во място на 400 м св. стил, международен плувен турнир „13 ноември” – Скопие (БЮР 
Македония);
-  1-во място на 200 м, 400 м и 800 м свободен стил, купата за най-добър състезател в групата 
и трофея за най-добър плувец на международен турнир „Спринт“ – Пловдив;
-  1-во място 200 м св. стил, 2-ро място на 1500 м свободен стил, нов национален рекорд за 
юноши старша възраст на 800 м свободен стил (50 м басейн), международен турнир 
„Александрия” - Кавала (Гърция).



 Пламена Съйкова, 19 г., Пирдоп – каяк

 Одобрено финансиране: 1 898 лева.

 За: екипировка, 3 тренировъчни лагера в София
 и възстановяване

 Цел:
   - Подобряване на личните постижения;
   -  влизане на „А“ финал на Европейско
 първенство и участие на Световно първенство.

Постижения:
- финал Б на Европейското първенство за юноши и девойки до 18 години.

  
 Стефани Музакова, 20 г., Поморие – ветроходство
 (олимпийски клас „Лазер Радиал”)

 Одобрено финансиране: 3 740 лева.

 За: участие на Световно първенство по ветроходство за жени
 клас „Лазер Радиал“  -Медемблик (Холандия) и на Европейско
 първенство по ветроходство за жени клас „Лазер Радиал“ –
 Барселона (Испания).

 Цел: спечелване на квота за Олимпиадата в Токио през 2020 г.

 Постижения: 
- 57-о място клас „Лазер Радиал“– жени, Световно 
първенство по ветроходство, 47-и трофей „Принцеса 
София“ - Палма де Майорка (Испания), 25.03.-02.04.2016 г.;

      
-  1-во място в  клас „Лазер Радиал“ – жени, международна ветроходна регата „Порт 
Бургас“ – Бургас; 

-  1-во място,  клас „Лазер Радиал“- жени, регата „Приморско“;
-  1-во място - регата „Циклон“, генерално класиране клас „Лазер Радиал“ – Поморие;
-  1-во място, клас „Лазер Радиал“ - жени, регата „Черноморец Бургас“ – Бургас; 
-  1-во място, клас „Лазер Радиал“ - жени, регата „Бриз Есен Тол Шипс“;
-  21-во място, клас „Лазер Радиал“ - жени, Световно първенство по ветроходство до 21 г. - 
Кил (Германия);
-  24-то място, клас „Лазер Радиал“ - жени, европейско първенство по ветроходство до 21 г. - 
Сплит (Хърватия); 
-  3-то място на балканиадата в Атина (Гърция);
-  Лично постижение: 9-о място в олимпийска квалификация в Палма де Майорка, Испания.



 Таня Звискова, 23 г., София – спортна стрелба

 Одобрено финансиране: 3 589 лева.

 За: участие на Европейско първенство в Баку (Азербайджан),
 за турнири в Хърватия и Нови Сад (Сърбия).

 Цел:. 
- да подобри личния си рекорд от 415 т.;
- достигане финал на Европейско първенство в Баку;
- призови места в международните стартове.

Постижения: 
2017 г.:
- 1-во място на ESC AIR CUP – 2017г в дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка

2016 г.:
-  1-во място Държавно първенство в дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка;
-  1-во място Държавно първенство в дисциплина 60 изстрела легнал с малокалибрена пушка;
-  4-то място международен турнир в Белград в дисциплина 40 изстрела с пневматична пушка;


