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Николай Тодоров (СИДП) "удари" най-много панички от всички състезатели на стрелковия компл
Отборът на Североизточното държавно предприятие (СИДП) стана първенец в
националното състезание по ловна стрелба с гладкоцевно оръжие. Общо 7 тима се
включиха в надпреварата, чиито домакин на 1 април (събота) бе стрелбището в село
Труд край Пловдив. Участниците се състезаваха в дисциплината „скийт“. Проявата е
част от инициативите, свързани с честването на Седмицата на гората 2017.

Отборът на победителите от СИДП – Шумен бе в състав Красимир Христов и Исмаил
Курдов от ДГС Върбица, Николай Петров от ДГС Цонево, Асен Христов от ДГС
Провадия и Николай Тодоров от ДГС Попово. Втори завърши тимът на НЛРС – СЛРБ, а
трети – този на ИАГ.

Националното състезание по ловна стрелба протече при отлична организация и съдийство
Най-точен мерник в индивидуалното класиране демонстрира Николай Тодоров от тима
на победителите от СИДП – Шумен. Той постигна най-висок процент при стрелбата по
паничките – 64%. Тодоров се справи успешно с 16 от тях, при общо 25 изстрела по
движещите се във въздуха цели.

Най-добрите в индивидуалното и отборното класиране бяха наградени със златни купи.
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Бившият възпитаник на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград, Исмаил Курдов бе част от шампионск

По покана на организаторите сред зрителите на стрелбището в село Труд бяха и
възпитаниците на ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград. Бъдещите лесовъди от
най-елитното средно училище в страната, подготвящо кадри в горския сектор, имаха
възможност да се докоснат до атмосферата на състезанието. На събитието
присъстваха учениците от създадените през тази година по проект „Твоят час“ клубове
„Наслука“ с ръководител инж. Филип Устабашиев и „Наслука с наука“ с ръководител
инж. Ирина Ачева.

Учениците на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград проследиха с подчертан интерес състезанието п

Освен това на възпитаниците на двата клуба бе осигурено и посещение на
Международното изложение „Природа, лов и риболов“ в Пловдив. Там ПГГС „Христо
Ботев“ – Велинград бе и единственото учебно заведение със собствен щанд на форума.
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