Ръководството на Община Разград удостои с награди най-добрите спортисти за 2018 година

Днес (12 декември) на официална церемония бяха връчени наградите на 10-те
най-добри спортисти, най-добър отбор, най-перспективен млад състезател и най-добър
треньор за 2018 година на Община Разград. Събитието се проведе във фоайе на 11-ти
етаж на Общинска администрация, присъстваха кметът д-р Валентин Василев,
заместниците му Галина Георгиева, Ердинч Хасанов, председателят на Общински съвет
– Разград Надежда Радославова, председателят на ПК за младежта, спорта и туризма
Галин Парашкевов, журналисти, спортни деятели, спортисти и техните треньори.

Изключително ми е приятно, че в качеството си на кмет наградих тези заслужили
спортисти, каза кметът д-р Валентин Василев в приветствието си, като уточни, че
Разград не е от най-големите областни градове, но когато се мерят спортните успехи,
можем само да сме горди с тях. Градоначалникът коментира още, че хората следят
изявите на спортистите, че се радват заедно с тях на успехите им. И уточни, че
Общинският съвет ще трябва да го подкрепи и освен да гласува средства за спортните
клубове, ще има нужда да се подкрепят и средства за спортна инфраструктура. Д-р
Василев пожела весели Коледни и Новогодишни празници на всички отличени
спортисти и много успехи през 2019 година.

Ще припомним отново, кои спортисти, треньор, отбор и най-перспективен млад
състезател бяха отличени за 2018 година:

„10-те най-добри спортисти на 2018”

1. Мирослав Минчев – СКК“Спринт“ гр. Разград – колоездене

2. Ивайло Енчев – ШК“Абритус“ гр. Разград - шахмат

3. Николай Пенчев – СК“Гладиатор“ гр. Разград – културизъм

4. Клаудиу Андрей Кешеру – ПФК“Лудогорец 1945“ – футбол
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5. Мустафа Мозак – СК“Лютфи Ахмедов“ гр. Разград – борба

6. Светослав Дяков – ПФК“Лудогорец 1945“ – футбол

7. Февзи Аларън – СКК“Спринт“ гр. Разград – колоездене

8. Пламена Иванова – СКБ“Олимпия“ гр. Разград – бокс

9. Момчил Николов – ШК“Абритус“ гр. Разград - шахмат

10. Боян Бонев – СКСЛ „Антибиотик“ гр. Разград – стрелба с лък

За „Най-добър отбор на 2018” от името на ПФК“Лудогорец 1945“ наградата получи
капитанът на отбора Светослав Дяков.

Награда за „Най-перспективен млад състезател на 2018” отиде при лекоатлетът
Лъчезар Вълчев – СКЛА“Лудогорец“ гр. Разград.

А награда за „Най-добър треньор на 2018” получи Димитър Димитров – Херо, от
ПФК“Лудогорец 1945“.

Награди на редакционната колегия на „Екип 7“ връчи Митко Ханчев на професионалния
състезател по бокс Стилян Костов и на шахматиста Ивайло Енчев.
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