Три училища са общински първенци по футбол във Велинград
Вторник, 12 Ноември 2019 21:55

Валентин Таров (в зелено-червено) се разписа 2 пъти за "горските"
Отбори от три велинградски училища ще продължат в областния етап от ученическите
игри по футбол.

Тимовете на ИСУ „Св. св. Кирил и Методий“, Националната ПГГС „Христо Ботев“ и ПГИТ
„Алеко Константинов“ са общински първенци в отделните възрастови групи.

Селекцията на НПГГС "Христо Ботев" вкара 19 гола и напълно заслужено е №1 при учениците о
При най-малките (V-VII клас) съставът на ИСУ „Св. св. Кирил и Методий“ се наложи с 1:0
над връстниците си от ОУ „Неофит Рилски“ – Велинград. На третото място приключи
отборът на СУ „Методий Драгинов“ – с. Драгиново.

Голаджията на турнира Алекси Клашнов (НПГГС) се отличи с 5 попадения
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Убедителна победа във финала при VIII – X клас пък взе селекцията на Националната
ПГГС „Христо Ботев“. Възпитаниците на треньорския тандем Муртин – Устабашиев
спечелиха с 8:0 срещу тима на ИСУ „Св. св. Кирил и Методий“. „Горските“ бяха и
най-резултатният отбор в общинските игри. Те записаха три победи, отбелязвайки 19 и
допускайки 1 попадение. В голмайстор №1 пък се превърна Алекси Клашнов с общо 5
точни изстрела. Третото място зае селекцията на СУ „Методий Драгинов“ – с.
Драгиново.

Епичната битка при XI-XII клас приключи с успех за "икономистите" (в зелени фланелки)
Най-инфарктно се разви битката за трофея при учениците от XI-XII клас. Общински
първенец стана съставът на ПГИТ „Алеко Константинов“, който пречупи след дузпи с
6:5 (1:1 в ред. време) своите противници от ИСУ „Васил Левски“. На третото финишира
отборът на ПГД „Иван Вазов“.

Борислав ЙОРДАНОВ
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