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Нови седем медала за каратистите

от СК „Буши-до” Черноморец

Недялков при десетгодишните, и тримата състезатели от
град Черноморец.
Сребърен медалист е
Христина Златинова Георгиева от град Черноморец при десетгодишните състезатели.
С бронзови медали се завърнаха каратеките Цветомир Петров Николов и Надежда Ивайлова Станчева при десетгодишните и Иван Янков
Айрянов от с. Атия при осемгодишните.
Ръководството на СК „Буши-до” Черноморец и треньорите са доволни от представянето на всички състезатели,
които отново доказаха, че СК
„Буши-до” Черноморец е не
просто спортен клуб, а школа
за успешни каратисти.
След радостта от успешното представяне в град Нови
пазар, тренировките и подготовката на всички състезатели продължава с ускорено темпо, заради предстоящото състезание на 7 май в
град Бургас.

При изключителна конкуренция и с много спортен
хъс, каратеките от СК „Бушидо” Черноморец успяха да се
представят достойно и да обогатят спортната история на
клуба с още седем нови медала от Националния турнир
за Купа „Ояма”, който се проведе през изминалия уикенд в
град Нови пазар.
11 каратеки взеха участие в
оспорваното състезание и успяха в конкуренция на 20 отбора от цялата страна да се класират на трето място. Отборното класиране отново показа
отличната подготовка на младите бойци и невероятното им
желание за победа.
Със злато се окичиха възпитаниците на СК „Буши-до”
Черноморец, чието представяне бе повече от отлично.
Първо място спечелиха Елена
Петрова Димитрова при осемгодишните, Катерина Миленова Златева и Никола Христов

Карате клуб „Шогун” с Европейска
титла и бронз от европейско първенство
На европейското първенство по Шотокан Карате-До в гр. Нюрнберг, Германия, състояло се от 1 до
3 април 2016г., взеха участие над 1400 състезатели от
25 държави.
Европейското първенство се организира от Шотокан Карате-До на Обединените нации (Shotokan
Karate Do of United Nations

(SKDUN), чийто представител у нас е Българската Федерация Шотокан Карате
Възпитаниците на Карате клуб „Шогун” завоюваха
Европейска титла и бронзов медал.
С титлата се окичи Никол Раева, която спечели
съревнованията на санбон
кумите при деца 10 - 12 гоини, и на ката бронз.

Ръководството на КК Шогун с председател Христина Янакиева и главни инструктори сенсей Димитър Маринов и сенсей Борис Борисов са доволни от
представянето на клуба от
провелото се Европейско
първенство и благодари
за съдействието на Община Созопол и за развитието на Карате Шотокан
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Отлично представяне на
състезателите на
„Общински яхтклуб Созопол”

От 4.04. до 7.04.2016г. се
проведе силната регата
"Юнга" в акваторията на
Варненския залив.
Участваха 84 лодки от
всички български клубове, Украйна, Молдова и Турция.
Созополските ветроходци се представиха отлично и спечелиха поредните
спортни трофеи.
Теодора Дражева
е първа в клас ЛАЗЕР 4,7 за девойки
и втора в генералното класиране.
В изключителна
борба за първото
място първите трима състезатели в генералното класиране са разделени от
една точка.
Нино Томов е първи в клас ОПТИМИСТ при младежи
младша възраст и
трети в генералното класиране.
Веа Рейзова е втора с еднакъв брой
точки с първата състезателка в клас ОПТИМИСТ девойки.
Това е страхотно
начало на сезона,
от който очакваме
нови победи и добри класирания.
Потенциалът на тези и
останалите състезатели
е много голям, а силно се
надяваме на попълнения
от нови деца кандидати за

представителния отбор,
споделят от клуба. Успехите не само не закъсняват, но и се удвояват.
И на втората ветроходна регата, проведена през

мъния и Молдова. Созопол се представи с четирима състезатели – Нино
Томов, Веа Рейзова и
Иван Йончев в клас ОПТИМИСТ и Теодора Дра-

ваканцията – „БРИЗ” - Варна, от 8 до 10 април, нашите състезатели постигнаха голям успех.
В регатата участваха
150 ветроходци от всички
клубове в България, Ру-

жева в клас ЛАЗЕР 4,7.
Нино Томов вече традиционно „окупира” първото
място при младежите мл.
възраст и 4-ти в генералното класиране.
Веа Рейзова е първа
от всички девойки
и пета в генералното класиране.
Теодора е втора при девойките
в ЛАЗЕР 4,7 и 5-та
в генералното класиране.
Регата „БРИЗ” показа възхода на созополските състезатели и сериозните им шансове да
се включат в отборите на България
за Европейските и
Световни първенства в отделните
класове.
Следващото състезание е „Международна регата
ПОРТ БУРГАС” от 5
до 8 май.
Инж.Димитър
Бишков – председател на УС на
ОЯК Созопол

