
1. Категория „юноши и девойки” 

   

 ЕЛИЦА ТОДОРОВА  /аеробика/ , номинирана от Спортен клуб  по спортна 

аеробика – Кърджали, със следните постижения: 

- 1-во място на Държавно отборно първенство по аеробика за клас Б; 

- 1-во място /златен медал/ на Националния турнир „Купа АМД” за клас Б; 

 

 МАРИЯ СТРАТЕВА ЛУКАНОВА /баскетбол /, номинирана от  Баскетболен 

клуб „Орфей" -  Кърджали, със следните постижения: 

- Участник в Международна спортна инициатива, организирана от Световната 

спортна федерация „SHE RUNS – AKTIVE GIRLS’ LEAD”; 

- Капитан на отбора; 

- Принос в отличното представяне на клуба в турнири и състезания. 

 

 АЛЕЙНА МЕХМЕД  /бокс/, номинирана от Спортен клуб ,,Арда бокс”, със 

следните постижения: 

- Републикански шампион на България; 

- 3- то място на Европейското първенство; 

- 1-во място Купа на нациите Република Сръбска; 

 

 ДЕНИЗ ИБРЯМ  /борба/, номиниран от  Спортен клуб по борба “Крепост” с. 

Стремци, със следните постижения: 

- 3-то място на Балканиада за кадети в гр. Букурещ, Румъния; 

- 2-ро място на Държавен личен отборен шампионат за кадети. в гр. Сливен;  

 

 МАРТИ КАРАБАШЕВ /волейбол /, номиниран от Спортен волейболен клуб 

„Арда" гр. Кърджали, със следните постижения: 

- Участник на финали на Републиканско първенство за момчета до 13 год. в гр. 

Разлог; 

- Най – добър нападател в България; 

- Извикан в представителния мъжки отбор на СВК ,, Арда‘‘- Кърджали; 

- Участник във всички юношески гарнитури на волейболния отбор на ,,Арда” – 

момчета до 13 г. предкадети, кадети и юноши.  

- Един от най-перспективните млади състезатели на СВК  „Арда” - Кърджали, 

както и на България. 

 

 МЕТИН АХМЕД – ДЖАН АДЕМ /кану - каяк/, номиниран от Клуб по кану –

каяк «Арда» Кърджали, със следните постижения: 

- 1-во място на Държавен индивидуален шампионат за момчета– К2 – 500 метра; 

- 1-во място на Държавен индивидуален шампионат за момчета– К2 - 1000 метра; 

- 1-во място на Държавен отборен шампионат за момчета– К2 – 500 метра; 

 

 АДЕМ АДЕМ и ЕНИС САЛИФ  /кану – каяк /, номиниран от Клуб по кану –

каяк  «Перперикон» 

        -  4 място на  Държавен индивидуален шампионат юноши младша -  К4 - 1000 м; 

       -  5 място на Държавен индивидуален шампионат юноши старша -  К4 -  1000 м; 

        -  6 място на Държавен индивидуален шампионат юноши младша -  К4 -  500 м; 

         - 6 място на Държавен индивидуален  шампионат юноши старша-  К - 1000 м; 

 



 АТАНАС ИВАНОВ  /тенис/, номиниран от  Тенис клуб «Орфей», със следните 

постижения: 

- Шампион на Балканската Тенис Верига (БВТ), гр. Люлебургаз (Р.Турция) 

- Класиране за Основна схема на Държавно лично първенство до 16 г, гр София 

Класиране за Основна схема на Държавно първенство до 18г, гр Пловдив 

Достигане до 1/8-финали на Държавно първенство до 18 г, Пазарджик  

- Достигане до1/4 -финал на двойки на ДП до 18г. Пазарджик  

- Достигане до 1/4-финал на ДП до 16 г, Пазарджик –  

- Достигане до 16-ина финал на Международен турнир Europe, гр. Созопол 

 

2. Категория „мъже и жени” 

 

 ЕРГЮНАЛ САБРИ СЕБАХАТИН /бокс/, номиниран от Спортен клуб ,,Арда 

бокс”, със следните постижения: 

- 2- ро място на Европейското първенство в Армения.; 

- Републикански шампион на България за мъже; 

- 1-во място на Международен турнир в Словакия; 

- 1-во място на Международен турнир в Катар; 

- 1-во място на Международен турнир в Чехия; 

 

 МАРГАРИТА ИВАНОВА ДАБЕВА /канадска борба/, номинирана от  Спортно 

– туристически клуб за хора със сензорни увреждания „Родопи”, със следните 

постижения: 

- 1-во и 2-ро място на лява и дясна ръка на Държавно първенство – гр. 

Белоградчик; 

- 1-во и 2-ро място на Европейско първенство -  гр. Букурещ, Румъния; 

- 3–то място на лява ръка в категория жени със зрителни увреждания + 70 кг  на 

Световно първенство – гр. Анталия, Турция; 

- 1-во и 2-ро място на лява и дясна ръка на Интеграционен турнир „Воля за 

победа" - гр. Добрич; 

- 1-во и 2-ро място на лява и дясна ръка/ на Интеграционен турнир ,, Воля за 

победа” - гр. Пловдив; 

 

 РАДОСТИНА ИВАНОВА ЛУЛОВА /силов трибой/, номинирана от Спортен 

клуб по силов трибой „Юнак - Кърджали”, със следните постижения: 

- Абсолютен шампион на България по силов трибой – гр. Дупница; 

- Европейски вицешампион , златен медалист в движенията „клек” и „ мъртва 

тяга” в Пилзен, Чехия; 

- Абсолютен шампион на България по класически трибой – гр. Горна Оряховица; 

- 2-ро място  в движение „мъртва тяга” и 5-о място в общото класиране на Арнолд 

класик – спортен фестивал в Бирмингам, Англия; 

 

 


