Пето място за „горските” по футбол в България
Вторник, 13 Май 2014 10:26

Момент от двубоя на "горските" (в червено) срещу тима от Стара Загора
Пето място в крайното класиране на финалите на ученическите игри в Етрополе
завоюва футболният отбор на ПГГС „Христо Ботев” – гр. Велинград. Спортното
постижение от ученическия шампионат е най-значимото в 65-годишната история на
елитната горска гимназия, по-известна като „горската академия на Родопите”.

В продължение на 4 състезателни дни – от 8 до 11 май 2014 г., на стадион „Чавдар”
премериха сили най-силните тимове при учениците от XI и XII клас.

Жребият изпрати велинградският отбор в група с тимовете на СОУ „Найден Геров” –
Варна и ПГСАГ „Любор Байер” – Стара Загора.

В първата среща, играна на 9 май (петък), „горските” отстъпиха с 2:7 от „моряците”. На
следващия ден съперник на велинградския състав бе тима от „града на липите”.
Двубоят започна оптимистично за „горските”, които поведоха чрез Асен Илиев в 11-та
минута. „Строителите” успяха да обърнат развоя на мача и на почивката водеха с 2:1.
През втората част старозагорци вкараха нови 3 попадения, а велинградчани завършиха
в намален състав от 9 души заради червени картони на Йорданов и Кехайов.

В крайното класиране в групата, отборът на ПГГС „Христо Ботев” остана трети. Първи
и втори завършиха съответно тимовете на СОУ „Найден Геров” – Варна и ПГСАГ „Лубор
Байер” – Стара Загора. Двата състава завъртяха нулево равенство помежду си.

В другата група първи станаха домакините от СОУ „Христо Ясенов” – Етрополе. Те
преодоляха с 2:0 отборът на СОУ „Йордан Радичков” – Монтана. Групата бе само от два
тима заради неявяването на финалите на първенеца от столичните училища.
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Стадион "Чавдар" в Етрополе прие ученическите финали

На 11 май (неделя) се изиграха срещите за разпределението на местата в топ 4. В
„малкия” финал отборът от Монтана надделя с 1:0 срещу тима от Стара Загора. Битката
за първото място бе спечелена от домакините от Етрополе, които преодоляха с 2:0
съперниците си от Варна.

Отборът на ПГГС "Христо Ботев" достигна до 5-то място в България след дълъг футболен мара

Тимът на ПГГС „Христо Ботев” бе награден с купа и грамота за петото си място при
учениците от XI и XII клас в България за учебната 2013/14 г. „Горските” преминаха
успешно през ситото на общинските, областните и зоналните игри по футбол и си
заслужиха правото да представят Югозападна България във финалния кръг.
Възпитаниците на спортно-техническия щаб Димитър Муртин и Георги Кривулев водиха
3-месечна битка по футболните терени и заслужават само поздравления за положения
труд и постигнатите спортни успехи през настоящата година.

Филип УСТАБАШИЕВ
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Още по темата:

Етрополе празнува, СОУ "Христо Ясенов" е футболен шампион

„Горските“ в „железен триъгълник“ на финалите в Етрополе

Шампионски удар за ПГГС „Христо Ботев“

„Горските“ са областни шампиони по футбол

Голов спектакъл закри общинските игри във Велинград
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