Плувен клуб „Белмекен” спечели 33 медала на Държавните първенства по
плуване и триатлон през 2009 год.
В ДП по триатлон клубът спечели 15 медала – 5 златни, 4 сребърни, 6 бронзови.
На Държавното първество по Триатлон дисциплината Акватлон ПК „Белмекен”
участва с 22 състезатели и спечели 9 медала – 3 златни, 2 сребърни и 4 бронзови.
Шампиони на Републиката станаха Стоян Добчев, Росен Кривулев и Теодора Ганева.
Сребърни медали спечелиха Красимир Драганов и Теодора Папазова, бронзови
медали – Ганчо Чечев, Велка Коцева, Никола Симеонов и Тодор Халачев.
В ДП по триатлон, което се проведе във Велинград, състезателите на клуба
спечелиха шест медала.
Шампиони на България станаха Стоян Добчев и Теодора Ганева. Сребърни
медали спечелиха Борислав Коцев и Анна Чечева, бронзови – Антон Ганчев и Росен
Кривулев.
Стоян Добчев стана носител на купа „Велинград” за най-добър състезател.
Сериозни са успехите на клуба и в държавните първествна по плуване, в които
бяха спечелени 18 медала – 6 златни, 4 сребъри и 8 бронзови.
В зимния шампионат на 25 метра басейн клубът спечели 10 медала. Най-добри
класирания постигнаха плувците в младша възраст.
При девойките Вангелина Драганова стана трикратна държавна шампионка.
Цветелина Русинова спечели бронзов медал. Смесената щафета на девойките в състав
Теодора Ганева, Вангелина Драганова, Цветелина Русинова и Анна Гаргова спечели
бронзовите медали. При юношите Запрян Топузов взе два бронзови медала. В
комплексното класиране девойките се класираха трети в страната.
На държавното първенство за жени и мъже Вангелина Драганова записа първо
участие и спечели три бронзови медала.
В Държавните първенства по плуване на 50 м. басейн клубът спечели още осем
медала.
На ДП „Златна рибка” Стоян Добчев взе сребърния медал на 50 м. свободен
стил.
На ДП за юноши и девойки младша възраст Вангелина Драганова отново
спечели три златни медала в брустовите дисциплини. Цветелина Русинова е със
сребърния медал на 50 м. свободен стил. В шестицата се класираха и Теодора Папазова
(четвърта) и Запрян Топузов и щафетите на девойките. Девойките станаха отборно
четвърти в страната.
Вангелина Драганова участва и на Държавното първенство за жени, на което
спечели два сребърни и един бронзов медала. С тези постижения тя бе включена в
Националния отбор по плуване и учства в силния турнир за жени „Ниовия гран при” в
Солун и Европейския Младежки Олимпийски фестивал в Тампере, Финландия.
Общо в плуването и триатлона от Държавни първенства през тази година клубът
спечели 33 медала – от тях 11 златни, 8 сребърни и 14 бронзови.

