ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ СТУДЕНТИ ОТ ТУ – СОФИЯ,
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
В НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА - СТАРА ЗАГОРА – 2017 г.
От 08 до 14 май 2017 г. в гр. Стара Загора се проведе НАЦИОНАЛНА
УНИВЕРСИАДА, обединяваща финалите на 13 вида спорт. ТУ – София, ф-л Пловдив
взе участие в универсиадата с четири отбора по следните видове спорт: ориентиране,
кик бокс, плуване и тенис на маса.
Отлично се представи отбора по ориентиране с треньор преп. Даниел
Владимиров, който регистрира следните класирания:
1. Студентката Емилия Къндева – І к., 44 гр., ф. № 369507, завоюва два сребърни
медала в индивидуалните състезания – спринт и средна дистанция.
2. Класирането на Емилия Къндева беше в основата за второто място на
отборното класиране при жените.
3. Мъжкият ни отбор в състав: Станимир Порязов – І к., 41 гр., ф. № 368720,
Николай Нумеров - ІV к., 25 гр., ф. № 509139 и Атанас Вълев - ІІІ к., 11 гр., ф. №
252248 проявявайки зрялост и перфектна тактика, завоюва третото място в отборното
класиране при мъжете.
Второто място в отборното класиране при жените и третото място в отборното
класиране при мъжете предопредели отличното второ място в комплексното класиране.
Като много добро може да се определи представянето на студентите от отбора
по кик бокс. Отборът в състав: Красимир Колев – І к., 44 гр., ф. № 369583, Здравко
Шиваров - І к., 31 гр., ф. № 368047 и Евгений Славчев - І к., 44 гр., ф. № 369545
завоюва четири бронзови медала.
В лайт контакт в кат. до 84 кг. студентът Красимир Колев спечели бронзов
медал.
В киклайт студентите: Здравко Шиваров в кат. до 79 кг., Евгений Славчев в кат.
до 63 кг. и Александър Патишенов в кат. до 74 кг. завоюваха бронзови медали.
В универсиадата взеха участие и отборите по плуване с треньор ст. преп. П.
Мелева и тенис на маса – индивидуално. Отборът по плуване се класира на 9-то място
отборно при мъжете от 11 отбора и 11-то място в комплексното класиране от 12 отбора.
В общото комплексно класиране по медали ТУ – София, ф-л Пловдив зае
почетното 15-то място от 25 висши училища от страната, взели участие в
универсиадата.
Участието на представителите на ТУ – София, ф-л Пловдив беше
организационно обезпечено от доц. д-р Валентин Владимиров – р-л център „ФВС”.
Депозиран е доклад за награждаване от Ръководството на ТУ – София, ф-л
Пловдив както следва:
1. Емилия Къндева – І к., 44 гр., ф. № 369507, завоювала два сребърни медала в
индивидуалните състезания по ориентиране – спринт и средна дистанция,
както и второ място отборно - жени.
2. Здравко Шиваров - І к., 31 гр., ф. № 368047, спечелил бронзов медал в кик
бокса.
3. Красимир Колев – І к., 44 гр., ф. № 369583, спечелил бронзов медал в кик
бокса.
4. Евгений Славчев - І к., 44 гр., ф. № 369545, спечелил бронзов медал в кик
бокса.
5. Станимир Порязов – І к., 41 гр., ф. № 368720 – трето място отборно
класиране, ориентиране – мъже.
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6. Николай Нумеров - ІV к., 25 гр., ф. № 509139 – трето място отборно
класиране, ориентиране – мъже.
7. Атанас Вълев - ІІІ к., 11 гр., ф. № 252248 – трето място отборно класиране,
ориентиране – мъже.
8. Преподавател Даниел Владимиров – треньор на отбора по ориентиране,
завоювал: два сребърни медала – индивидуално жени (спринт и средна
дистанция), отборно жени – второ място, отборно мъже – трето място и
комплексно класиране – второ място.
Резултатите от участието на ТУ – София, ф-л Пловдив в националната
универсиада в Стара Загора 2017 г. е рекордно със спечелените 2 сребърни, 4 бронзови,
1 второ място отборно по ориентиране – жени, 1 трето място отборно по ориентиране –
мъже и 1 второ място комплексно по ориентиране. Това е най-доброто класиране на ТУ
– София, ф-л Пловдив от досегашните участия в национални универсиади и държавни
студентски първенства по видове спорт.
С оглед запазване на извоюваните позиции, преподавателите от център „ФВС”
ще насочат усилията си към студентите, участващи в специализираните занятия по
спортно усъвършенстване по видове спорт и подобряване на условията за спортуване.
Изготвил: доц. д-р Валентин Владимиров – р-л център „ФВС”

Избрани моменти от сътезанията по ориентиране:
Емилия Къндева и Атанас Вълев по състезателните трасета
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Награждаване от ориентирането на Жени
– студентки – средна дистанция, вляво е
двукратната сребърна медалистка –
Емилия Къндев

Награждаване от ориентирането на
Комплексните победители: Вляво е
преп. Даниел Владимиров с купата
за второ място

Награждаване от ориентирането на
Мъже отборно - вдясно е Атанас
Вълев – ІІІ място, отборно мъже

Участниците в националната универсиада
по ориентиране (от ляво на дясно):
Станимир Порязов, Николай Нумеров,
Атанас Вълев, Емилия Къндев, преп.
Даниел Владимиров – треньор и доц. д-р
Валентин Владимиров
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