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Областна администрация Разград

20.12.2016 | На официална церемония Областният управител Манол
Кившанов награди 10-те най-добри спортисти на Област Разград за 2016
година
Днес, 20.12.2016 г., на официална церемония Областният управител Манол Кившанов
награди с плакети десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад състезател, най-добър
треньор и най-добър отбор на Област Разград за 2016 г.
Предложението за тези номинации се прави за петнадесета поредна година и е едно от найвълнуващите спортни събития в областта.
В приветствието си Областният управител изказа благодарности към спортистите, техните
треньори, собствениците и президенти на спортни клубове за достойното представяне на
област Разград през 2016 г., за показаното спортно майсторство, силен дух и постигнати
високи резултати в областта на спорта!
„Пожелавам със същата неизчерпаема амбиция и вяра да ни представяте по най-добрия
начин, да доказвате себе си и да поддържате искрата на спортния дух!“, подчерта в
обръщението си г-н Кившанов.
По време на коктейла, с празнична наздравица наградени, гости и журналисти си пожелаха
здрава, успешна и наситена с победи 2017 г.
На първо място с 287 точки се класира Генади Илиянов Маринов, Борба, СКБ
„Кубадън”, гр. Лозница,(Юноши), с треньор Севджан Адем Мехмед.
На второ място с 232 точки: Нурхай Халил Зюлкюф, Конен спорт, Клуб по конен
спорт, с. Севар, треньор Левент Зевжетов Незиров.
На трето място с 223 точки: Мирослав Йорданов Минчев, Колоездене, СКК “Спринт”
гр. Разград, състезател по колоездене, национален състезател и национален рекордьор в
дисциплината 1000 м., треньор Денчо Денев.
След призовата тройка в десетката се нареждат спортистите: Светослав Атанасов Дяков,
Футбол, ПФК “Лудогорец 1945” гр. Разград, играещ на поста полузащитник, национален
състезател, треньор Георги Дерменджиев, с 215 точки; Момчил Петров Николов, Шахмат,
ШК “Абритус” гр. Разград, треньор Росен Русев, със 142 точки; Местан Емин Халил, Борба,
СК по борба и сумо „Хан Аспарух“, гр. Исперих, треньор Станчо Георгиев, със 110 точки; Али
Ахмед Пъръшмолла, Борба, СКБ „Езерче“, Цар Калоян, с 97 точки; Марина Станчева
Найденова, Стрелба с лък, СКСЛ „Антибиотик”, гр. Разград, треньор Красимир Дяков, с 92
точки; Цветомир Руменов Киров, Лека атлетика, Спортен клуб по лека атлетика
“Лудогорец” гр. Разград, треньор Красимир Дяков, със 78 точки; Ахмед Халид Неджмидин,
Борба, СКБ „Кубадън”, гр. Лозница (Юноши), треньор Севджан Адем Мехмед, със 77 точки.
Наградата за най-перспективен млад състезател на Област Разград за 2016 година бе
връчена на Местан Емин Халил, шестият в класацията за най-добър спортист на област
Разград, състезател по борба към СК по борба и сумо „Хан Аспарух“, гр. Исперих, първи
треньор Станчо Георгиев, втори треньор Нермедин Якуб.
НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОРЗА 2016 г. е Георги Николов Дерменджиев, Футбол, ПФК
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„Лудогорец 1945” – футбол - мъже.
За НАЙ-ДОБЪР ОТБОР ЗА 2016 г. със 120 точки бе обявен ПФК „Лудогорец 1945” –
футбол, треньор Георги Николов Дерменджиев.
Областният управител връчи специално отличие за висок спортен дух на Антон
Константинов Георгиев – състезател по бокс на СК „Олимпия“, гр. Разград, с постижения:
Второ място на Европейско първенство за ученици до 14 години, кат. 52 кг. в гр. Загреб,
Хърватска.
На всички наградени – Честито! Благодарим Ви за достойното представяне на Област
Разград! Пожелаваме Ви весело посрещане на Новогодишните празници, много здраве,
щастие, късмет и нови постижения в спортната Ви кариера.

