СИЛЕН ОСМОМАРТЕНСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР В РАЗГРАД.
ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ ЗА МОМИЧЕТАТА ОТ ОУ „В. ЛЕВСКИ“ И
ДЕВОЙКИТЕ ОТ ППМГ -РАЗГРАД.

За единадесета поредна година в гр. Разград се проведе открит областен
турнир по мини-футбол за момичета и девойки в чест на 8 март. Негови
организатори са БАСУ със съдействието на РУО – Разград, ОС на БФС и ОК
„Спорт в училище-Разград“, а финансирането бе от ММС. В продължение на
три дни 10 отбора при момичетата и 11 отбора при девойките с общо 269
участнички демонстрираха футболните си умения. На някои от тези умения
биха завидели много от момчетата, но най-важното бе, че имаше много емоции,
желание за игра и най-вече беше предоставена възможността за спортуване на
представителките на нежния пол в един мъжки спорт.
При момичетата приятна изненада поднесе отборът от ОУ „В. Левски“ –
Разград с учител Атанас Голешевски, които станаха шампионки след победи в
своите срещи след изпълнение на дузпи, тъй като в редовното време не бе
излъчен победител. На второ място остана ОУ „Хр. Смирненски“ – Кубрат, а
третото място си поделиха отборите на ОУ „В. Априлов“ – Исперих и ОУ „Отец
Паисий“ – с. Подайва. Добре се представиха отборите от ОУ „Хр. Ботев“ – с.
Владимировци, ОУ „Св. П. Хилендарски“ – с. Езерче, СУ – Завет, ОУ „Отец
Паисий“ – Разград, ОУ с. Киченица и ОУ с. Сейдол.
Срещите при девойките бяха истинско удоволствие и наслада за
зрителите, защото имаше много чудесни изпълнения, които заслужено
получаваха много аплодисменти. Първото място спечели ППМГ „Акад. Н.
Обрешков“ – Разград с учител Георги Димитров, които на финала победиха
достойния си противник от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград с резултат 3:1.
Двете трети места останаха за миналогодишните шампионки от ПГ И „Р.
Шуман“ – Разград и приятната изненада поднесена от ПГВМЗ „Ал.
Стамболийски“ – Лозница. Добри игри показаха и останалите отбори – НПТГ –
Разград, ПГССХВТ – Разград, ПГСС – Исперих, СУ – Цар Калоян, СУ –
Самуил, СУ – Завет и ПГ О – Разград.
На закриването, осигурените награди – купи, медали, индивидуални
награди за учители и участнички, класни футболни топки осигурени от БФС,
лакомства, връчиха Красимир Кънев - представител на ММС, Ангел Петков –
началник на РУО – Разград, Динчер Къров – председател на ОС на БФС,
Николай Миланов – член на УС на БАСУ и Милена Стоянова – председател на
Областния клуб.
Ето имената на момичетата и девойките, които бяха наградени с
индивидуални награди – Ани Уручова, Гюзин Балджи, Мартина Иванова,
Айсун Акиф, Преслава Александрова, Мелек Ремзиоглу, Мирям Хасан и
Рафаела Миленова. За мис на турнира бе избрана и наградена Джансел
Фахредин от ППМГ – Разград.

