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XX Национален турнир по водно спасяване 

„ Любен Кантарджиев „ Велико Търново  

14-15 май 2022 г.  

 

         На 14 и 15 май 2022 година се проведе XX Национален турнир по водно 

спасяване  „ Любен Кантарджиев“ – Велико Търново. Организатори и партьори 

на турнира бяха Областен съвет на БЧК – Велико Търново; Дирекция „ 

Водноспасителна служба“ към БЧК; Дружество на водните спасители; Плувен 

клуб „Етър“ – Велико Търново; Община Павликени  и Туристическо дружество 

„ Трапезица“ – 1902. 

       Участваха 115 състезатели, разделени в пет   възрастови  групи от  8 

отбора: София- град, София – област, Севлиево, Бургас, Враца,  Варна   и  

В.Търново с два  отбора - „ Боляри 2009“ и „Етър“.  

Турнирът започна на закрит плувен басейн град Павликени на 14 май 

 2022 г. от 13,30 ч. с  50 м. плуване под препятствия; 100 м. плуване под препят-

ствия; хвърляне спасително въже на 12,5 м.; 50 м. извличане на манекен с плав-

ници / празен/ за деца и юноши и девойки младша възраст и 100 м. извличане 

на манекен с плавници за останалите възрастови групи. 

 На 15 май 2022 година от 9,00 ч.  продължи в местността „ Ксилифор“ с 

дисциплини, спасяване с гребна лодка; хвърляне на спасителна топка  в 3 цели 

за малките; хвърляне на спасителна топка в 5 цели за големите и плажни флаго-

ве за деца, юноши и девойки младша възраст. 

         Първо място за втора поредна година  беше спечелено от плувен клуб „ 

Боляри 2009“ – Велико Търново с треньор Цветанка Дилова, второ място 

София-област и трето София –град. 

        Медали и грамоти за всички участници  бяха осигурени от Областен 

съвет  на БЧК – Велико Търново, предметните награди от SPEEDO и   Община 

Павликени.  Туристическо дружество  „ Трапезица -1902“ връчи  награди на 

Калоян Калев – 8 годишен  за най-малък участник  и  на Симеон Бъчваров – 80 

годишен за най-възрастен участник  в турнира по водно спасяване.  

 Областен съвет на БЧК Велико Търново връчи почетни грамоти и  

статоетки в знак на признателност за съществен принос в развитието и 

утвърждаването на Националния турнир по водно спасяване „ Любен 

Кантарджиев“ Велико Търново.  
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