„Горските“ в „железен триъгълник“ на финалите в Етрополе
Четвъртък, 08 Май 2014 00:22

Юношите на ПГГС "Христо Ботев" ще представят Югозападна България на финалите в Етропол
Жребият не се оказа особено благосклонен към футболния отбор на ПГГС „Христо
Ботев“ – Велинград. „Горските“ попаднаха в група с връстниците си от 7 СОУ „Найден
Геров“ – Варна и ПГСАГ „Лубор Байер“ – Стара Загора на финалите за ученици от XI и
XII клас, чийто домакин е Етрополе. Веднага след тегленето на жребия в елитния хотел
„Еверест“, специалистите определиха потока на велинградчани като „групата на
смъртта“. Нашите, които са първенци на Югозападна България ще трябва да се борят
за медалите с школниците от Варна и Стара Загора. „Моряците“ са №1 в
Североизточната част на страната, а „строителите“ преодоляха конкуренцията в зона
Югоизток.

„На този етап от надпреварата случайни отбори няма. Приемаме нормално жребия,
защото няма какво да губим“, коментираха пред velsport24.com от спортно-техническия
щаб на велинградчани.

Далеч по-приемлив бе чопа в другия поток, където останаха само два тима. В него
съперници са учениците от 9-то СОУ „Йордан Радичков“ – Монтана и домакините от
СОУ „Христо Ясенов“ – Етрополе. Заради организационни проблеми представителят на
София-град отпадна от списъка на участниците.

Две съдийски бригади ще обслужват срещите. Първата ще бъде водена от елитния
рефер Людмил Павлов от Етрополе, а втората от Димитър Томов от Ботевград.
Мачовете ще се играят в полувремена с продължителност от 45 минути. Отборите ще
имат право на 4 смени. При равенство в редовното време ще се преминава директно към
изпълнение на дузпи за излъчване на победителя. Всички срещи ще се играят на
стадион „Чавдар“ в Етрополе.

Официалното откриване на финалите ще започне на 8 май (четвъртък) от 9:30 ч. На
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церемонията ще присъстват Атанаска Делева - старши експерт по физическо
възпитание и спорт в РИО за София област, Андрей Панайотов - гл. експерт на ММС,
Юлия Боянова - председател на БАСУ, двукратния олимпийски шампион Нураир
Нурикян - председател на борда на директорите на БСТ, Росица Христова - заместник
кмет на Община Етропое и Светла Вълова - директор на СОУ "Христо Ясенов" Етрополе.

В 11:00 ч. трябва да бъде дадено началото на първата среща между отборите на Варна
и Стара Загора. Велинградският състав почива в първия ден от надпреварата.
„Горските“ ще започнат с мач срещу учениците от Варна на 9 май (петък) от 12:00 ч. Два
часа преди това ще премерят сили тимовете на Монтана и Етрополе. Този двубой на
практика ще бъде своеобразен финал преди финала. Победителят в него ще си осигури
директно класиране на решителния сблъсък за златните медали. Последната среща от
груповата фаза е в събота (10 май) от 10:00 ч., когато велинградчани ще имат за
съперник връстниците си от Стара Загора.

В неделя ще се проведат заключителните два двубоя, които ще определят и крайното
подреждане от 1-во до 4-то място. „Малкият“ финал е насрочен за 9:30 ч., а дуелът за
шампионския трофей трябва да започне в 11:30 ч.
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