Финален спринт реши лекоатлетическата щафета
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Плувният шампион Ангел Йовчев на крачка от първото място в най-оспорваната щафета за купа
Уникална драма се разигра в 22-то издание на традиционната лекоатлетическа щафета
за купа „Велинград“. Шампион стана отборът на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” –
Велинград, който спечели за втора поредна година битката с 18-кратния първенец ОУ
„Христо Ботев“ – Велинград. Развръзката в надпреварата настъпи във финалния
спринт. Плувният шампион Ангел Йовчев, който бе последен пост за СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, пресече финалната линия с около 1 метър аванс пред щафетата на ОУ
„Христо Ботев“.

Победителите преодоляха дистанцията от 3,63 км за 9:13 мин., следвани от своя
достоен съперник. Третото място завоюва отборът на СОУ „Васил Левски“ – Велинград
взе разстоянието за 9 мин. и 26 сек. Четвърто място зае щафетата на СОУ „Методий
Драгинов“ – Драгиново с време 9 мин. и 53 сек. Пети се наредиха възпитаниците на ОУ
„Неофит Рилски“ – Велинград с резултат 11 мин. и 2 сек. Шестото място остана за СОУ
„Христо Смирненски“ – с. Света Петка, които преминаха по трасето за 12 мин. и 3 сек.

Купата на победителите връчи заместник кметът на Велинград Георги Янчев. Ценният
трофей е преходен, но ако едно училище го спечели в три поредни години, купата
остава завинаги в школото-победител.

Шест отбора застанаха на старта в квартал Чепино
Георги Янчев поздрави участниците и подчерта, че в следващото издание на щафетата
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ще имат възможността да се състезават по чисто ново трасе. Причината е
предстоящият ремонт на централния булевард във Велинград, свързващ кварталите
Чепино и Каменица.

През тази година шест учебни заведения излъчиха свои отбори за
лекоатлетическия крос , организиран от Община Велинград. В мащабната спортна
проява участваха 192 ученици.

Първите три училища в крайното класиране получиха грамоти и топки, а останалите –
грамоти.

За втора поредна година шампионската купа е в ръцете на СОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Щафетата, която преминава по главната отсечка между Чепино и Каменица е с обща
дължина 3630 метра. По трасето са разположени общо 32 поста. Те са съставени от 16
момчета и 16 момичета. Право на участие в лекоатлетическата надпревара имат
ученици от V до VIII клас. Финалът по традиция е на централния площад в квартал
Каменица.

За поредна година проявата премина при безупречна организация и без инциденти. За
това допринесе професионалната работа на повече от 60 служители на РУП –
Велинград и на медицински екип от МБАЛ-Велинград ЕООД, които участаваха активно
при провеждането на надпреварата.
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