Войводина (Нови Сад) с шампионски дубъл в „Звезди на бъдещето“
Петък, 28 Август 2015 23:07

Международният детски турнир "Звезди на бъдещето" се проведе на стадионите във Велинград
Отборите на Войводина (Нови Сад) триумфираха като победители във второто издание
на международния детски турнир „Звезди на бъдещето“, проведен от 23 до 28 август.
Сръбските таланти си осигуриха златните отличия и в двете възрасти на надпреварата
- при наборите 2002 и 2005 г. По-малките (U11) играха мачовете на терена в Ракитово, а
„батковците“ мериха сили на стадиона във Велинград.

Войводина (набор 2002) не остави шанс на съперниците си. Възпитаниците на бившия
играч на Левски (София) Миодраг Пантелич постигнаха победи във всичките си шест
двубоя от турнира. Второто място и сребърните отличия взеха талантите на Ботев
(Пловдив) с наставник Марчо Дафчев. Третото място зае детския тим на Лудогорец
(Разград), селекциониран от Емил Георгиев.

Набор 2002 на Войводина записа серия от 6 победи във Велинград
Четвъртото остана за „виолетовите“ играчи на Етър (Велико Търново), а пети са
футболистите на Берое (Стара Загора). Дебютантите от Чепинец (Велинград)
финишираха на шесто място, а на седма позиция завърши тимът на ДИТ Спорт (София).

При набор 2005 година Войводина грабна купата за №1 след успех във финалния мач
срещу малките „акули“ от Черноморец (Бургас). Третото място и бронзовите медали си
осигуриха талантите на ДЮФК Национал (София).
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Талантите на Войводина, родени след 1 януари 2005 г. завоюваха шампионския трофей на бълг

Организаторите връчиха на най-добрите играчи от всеки отбор (MVP) индивидуално
отличие.

Международният детски турнир „Звезди на бъдещето“ се провежда за втора поредна
година. В миналогодишното му издание златните отличия в двете възрасти – до 14- и до
11-годишна възраст грабнаха формациите на сръбския Партизан (Белград).

Организатори на турнира са Община Велинград, Община Ракитово, БФС и Туристическа
агенция „Национал Турс“.
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