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Велинградчани (в зелени екипи) пречупиха във финала връстниците си от Сандански (в жълтоОтборът на Професионалната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ направи
исторически пробив в ученическите игри по футбол. Възпитаниците на велинградското
школо отвяха конкуренцията на зоналния турнир за юноши (XI – XII клас), проведен на
стадион „Левски“ в Долна баня. В надпреварата участваха 5 тима – първенци на
областите Пазарджик, София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград.

Съставът, воден от старши треньора Димитър Муртин си извоюва квотата да
представлява Югозападна България на Държавното първенство.

В полуфиналите „горските“ преодоляха връстниците си от ПГТМ „Христо Ботев“ –
Ботевград. Нашите спечелиха с 1:0 срещу най-силния тим от София-област. Победният
гол вкара Михаил Йорданов в 29-та минута от наказателен удар.

От другия поток до финала достигна ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“. Тимът от
Сандански елиминира отбора на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Радомир с 2:0. Преди
това със същия резултат радомирци отстраниха първенеца на Кюстендилска област –
Гимназия „Христо Ботев“ – Дупница.

Финалният мач завърши при нулево равенство в редовните 40 минути. Пропуски пред
противниковата врата от велинградчани направиха Михаил Йорданов, Асен Илиев и
Людмил Кехайов. При дузпите тимът от елитната гимназия по горско стопанство
демонстрира по-здрави нерви и спечели с 6:5. Последен от бялата точка се разписа
Валентин Кичиков. Синът на депутата от 13-ти МИР – Сергей Кичиков трябваше да
повтори изпълнението, но и в двата случая действа хладнокръвно и прати кълбото в
мрежата. Веднага след това санданчани удариха греда и се простиха с шансовете си да
стигнат до националния кръг на ученическите игри.
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Шампионска еуфория за футболистите на ПГГС "Христо Ботев"
Отборът на ПГГС „Христо Ботев“ прибави поредната купа в своята витрина. След
трофеите за общински и областен първенец, „горската академия“ на Родопите увеличи
колекцията си и с титлата за зонален шампион.

„Транспортът за турнира в Долна баня бе осигурен от Община Велинград, за което
изказваме най-искрени благодарности“, разкриха с чувство на признателност от ПГГС
„Христо Ботев“.

Авторитетно представяне записа съдийската тройка от Самоков. Главен рефер бе
Николай Банков, подпомаган от съгражданите си Венцислав Филипов и Кристиян
Здравков.

Организаторите на турнира в Долна баня пък впечатлиха отборите с прецизната си
организация. Домакините бяха подсигурили и озвучителна уредба за срещите.
Полувремената на срещите бяха с продължителност 20 минути.

Юношите на ПГГС "Христо Ботев" са №1 в Югозападна България при учениците от XI-XII клас
Финалният кръг по футбол за ученици от XI-XII клас ще се проведе в Етрополе от 8 до
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11 май, показа справка на velsport24.com. Право на участие на Държавното
първенство ще имат 6 отбора. Освен 4-те зонални първенци, в заключителния етап ще
се включат домакините и най-добрия ученически тим от София. Отборите ще бъдат
разделени в 2 групи по 3 отбора, където ще играят по системата „всеки срещу всеки“.
Победителите в тях ще се срещнат във финал, вторите ще спорят в директен мач за 3-то
място, а третите ще разпределят 5-то и 6-то място в крайното класиране.

Георги БЕЛЕВ
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„Горските“ са областни шампиони по футбол
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