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Нашите млади таланти в ските премериха сили на писта „Витошко лале”, където се
проведе държавното първенство по ски алпийски дисциплини при момичетата и
момчетата - младша и старша възраст (от 14 и до 16 години). Организатори са "Витоша
ски" АД и БФСки.В гигантския слалом победителка при момичетата младша възраст до
14 г е Бояна Радева (Юлен). Среброто остана за нейната съотборничка Стефани
Вълева, а състезателката на ски клуб Банско Симона Цекова се нареди на престижното
шесто място. При момчетата в тази възраст Иван Кузманов (Юлен) зае второ място, а
представителя на СК ”Банско” Георги Проев зае петнадесето място. Първи при
момчетата до 16 години е Костадин Каферинов (Юлен), пред Иван Главчев (Юлен).
Никола Георгиев от СК (Банско) се класира девети. Във възрастовата група до 16 при
момичетата Лиляна Питова (Банско) се окичи със среброто, а съотборничката и Ива
Скабрина се класира седма.

В дисциплината слалом от втория ден на държавното първенство стартираха 75
алпийци при децата (до 14 и 16 г). При момичетата младша (до 14 г) титлата след тази в
гигантския слалом от понеделник, отново отиде при Бояна Радева (Юлен), втора
Виктория Вачева (Юлен) за трето място се пребори състезателката на СК (Банско)
Симона Цекова, а Александра Карадимова от СК (Банско) се класира седма. При
момчетата в тази възраст първи е Борислав Хаджистоянов (Юлен), а състезателят на
СК „Банско” Георги Проев успя да се класира осемнадесети, сред сериозната
конкуренция. При момчетата до 16 години убедително доминира Костадин Каферинов
(Юлен), следван от съотборника си Иван Главчев. Титлата при момичетата в тази
възраст грабна Юлия Златкова (Юлен). Лиляна Питова (Банско) се окичи с бронз, а Ива
Скабрина (Банско) се класира четвърта. Призьорите от двата дни получиха медалите си
от Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Красимир Хаджидинев, член на УС на
БФСки, Радослав Пеев (Витоша ски), Георги Главчев (Юлен), Виктор Гичев, директор на
състезанието и Мария Киркова (Юлен).
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