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Областна администрация Разград

17.12.2018 | Областният управител поздрави и награди най-добрите
спортисти в област Разград
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие
Црънгалова и Евгени Драганов връчиха плакети на най-добрите спортисти на област Разград
за 2018 г.
На церемонията по награждаването днес г-н Хюсмен изрази задоволство от факта, че
спортната година за Лудогорието е била по-добра от предходната, представители на различни
видове спортове са постигнали успехи. Поздрави треньорите и техните състезатели за
постиженията им и им пожела да ги подобрят през следващата 2019 г. Специално послание
имаше към ПФК“Лудогорец 1945“, по думите на областния управител клубът върви като
локомотив напред, г-н Хюсмен пожела през следващата година да посрещнем в Разград
Шампионска лига и отборът да запише достойно участие в този турнир. Областният управител
приветства треньорите, които работят с младите хора, възпитават у тях не само здравословни
навици и умения, но и силен дух.
Поздравления към спортистите от област Разград отправи и експертът от Министерството на
младежта и спорта за областите Русе, Разград и Силистра Иван Дончев.
Най-добрите спортисти на област Разград определени на заседание на Постоянната областна
комисия за развитие на младежта и спорта в Област Разград, в което участваха 16 човека спортни деятели, представители на пет от седемте общини и на местните медии.
По регламент шестте общини в областта имаха възможност да номинират по трима найдобри спортисти, които се състезават за клубове, развиващи дейност на тяхна територия, а
най-голямата община Разград има право на 6 номинации. Една от общините – Самуил - не
представи свои предложения и така номинациите бяха 21. Местните управи направиха по едно
предложение и в останалите три категории - най-добър треньор, най-добър отбор и найперспективен млад спортист.
След гласуването на членовете на комисията сборът от точките им бе умножен по три вида
коефициенти – свързани с ранга на състезанията, на които са постигнати най-добрите
резултати; с възрастовата група на състезателя и с това дали или не.
След прилагането на коефициентите десетката на област Разград оглави 29-годишният
състезател от СКК“Спринт“-Разград Мирослав Минчев, той събра 406,80 точки. Това е трето
подобно отличие за колоездача, който през отминаващата година спечели първо място в
Балканиада за мъже в дисциплината спринт. С много малка разлика – с 406,31 точки на второ
място остана състезателят от ШК“Абритус“-Разград Ивайло Енчев. През 2018 г. той е на първо
място в държавното отборно първенство по класически шахмат за мъже, класира се втори на
международен турнир в Нюрнберг, 29-годишният шахматист покри тази година и нормите за
гросмайстор. На трето място в класацията на десетте най-добри спортисти в Разград остана
състезателят от СК“Лютфи Ахмедов“-Разград Мустафа Мозак с 388,47 точки. През 2018 г. 17годишният борец кат. 92 кг. участва в Световно първенство за кадети, спечели второ място на
Балканско първенство, републикански шампион е, както и носител на призови места от
международни турнири. На четвърто място е състезателят от клуба по конен спорт в село
Севар Нурхай Зюлкюф; на пето – футболистът от ПФК“Лудогорец 1945“ Клаудиу Кешерю, на
шесто – Светослав Дяков от ПФК“Лудогорец 1945“, на седмо – състезателят от СКБ“Осман
Дуралиев 2016“-Исперих Орлин Асенов, на осмо – състезателят от СКБ“Агросем“-с. Острово
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Али Али; на девето – Хюсеин Хюсеинов от СКБ“Кубадън“-Лозница, на десето – футболистът от
възрастова група U19 в ПФК“Лудогорец 1945“ Хюсеин Кельовлуев.
За отбор на 2018 г. безапелационно с гласовете на всичките 16 участници в определянето на
призьорите е обявен ПФК“Лудогорец 1945“, треньор на годината е Димитър Димитров-Херо от
ПФК“Лудогорец 1945“. Наградата за най-перспективен млад състезател е за 13-годишния
Лъчезар Вълчев от СКЛА“Лудогорец“-Разград, който тази година се завърна от участие в
Европейските детски игри до 14 години с три медала – златни на скок на дължина и скок на
височина и сребърен – на 800 м., той е и републикански шампион на многобой с национален
рекорд.
На церемонията „Спортист на област Разград“ бяха връчени и няколко специални награди:
грамота „Наша гордост“ за националната състезателка по волейбол девойки младша възраст
Кристина Йорданова; Приз за успешен старт на възраждането на спорта баскетбол на „ВълциРазград“; Приз за 20 години успешна дейност на СК“Бадминтон-Разград“; Приз за дълголетен
спортен дух на шесткратния световен шампион по борба за ветерани Ремзи Осман; плакет
„Лудогорска слава“ за световната шампионка по борба Тайбе Юсеин; плакет за принос в
развитието на спорта борба за откривателя на Тайбе Юсеин и неин пръв треньор в спортен
клуб по борба „Скрита сила“-Мъдрево Мустафа Кесман. Плакет „Незаличима следа в спорта“
бе връчен посмъртно на Музаффер Мустан Хамид - европейски шампион по сумо, медалист от
първенства по борба, треньор, международен съдия, спортен експерт, общественик. Музафер
Мустан почина а през отминаващата година. Наградата получи неговият син Дениз Мустан,
който продължава делото му като треньор и спортен експерт.
След връчването на наградите за спортистите и техните треньори бяха поканени на стилен
коктейл.
Пълна галерия

