
            Световни ученически игри до 15г -гр. Белград 

От 11 до 19 септември 2021г. в Белград-Сърбия се проведоха Първите Световни 
ученически спортни игри до 15г.  Страната ни имаше представители в 4 от общо 14-те 
вида спорт на игрите, в които участваха 2500 ученициот 42 държави.   
Първа титла от Световните ученически игри завоюваха младите волейболисти от 
СУ "П. Р. Славейков" град Кърджали. В драматичен финален мач днес те надиграха 
представителите на домакините от Сърбия с 3:2 гейма и заслужено триумфираха със 
златните медали. За целия турнир момчетата на учителя Павел Митев допуснаха само 
една загуба – отУкрайна с 1:2.  

Младият борец Ердал Галип донесе втория златен медал за България.Възпитаникът 
на треньора КирилДимитров от Бургас спечели титлата в категория до 62 кг – 
свободен стил. Той записа победи над представители наУкрайна, Сърбия и Бразилия и 
заслужено се окичи със златото.  
Галип бе единственият ни представител в борбата, но благодарение на спечелената 
титла нареди страната ни на 6-о място в класирането по нации в свободния стил. 

Сребро и два бронза спечелиха младите ни таланти в джудото.  
Илияна Маринова завърши втора в категория до 44 кг, като на финала отстъпи 
пред рускинята Валерия Козлова. Преди това състезателката на СУ „ВасилЛевски“ 
(Троян) се наложи над представителката на домакините Ана Йованович и Юлияна 
Провоторова (Русия). 
С бронз се окичиха ДеницаБожинова (48 кг) и Найля Наим (32) също от „Васил 
Левски“ (Троян) с учител Николай Матеев. 
На крачка от отличията – пети останаха Петя Шкодрова (36), Рая Петрова (52), Мелис 
Мехмед (57) и трите от СУ„Васил Левски“(Троян). 
При момчетата представителят на СУ „ОтецПаисий“ (Куклен) Денислав Сарачев (34) 
също е пети. Момчетата бяха водени от учителите Лъчезар Харалампиев и Орлин 
Русев. 
В турнира по тенис на маса-девойки участва отбора на СУ“Св.Св. Кирил и 
Методий „град Две могили в състав: Велислава Златанова,Аделина Ганева,Дея 
Куцарова и  учител Даниела Христова. Аляра Тасим( ученичка 11 клас в същото 
училище)  беше съдия на състезанието.Представиха се отлично и попълниха 
колекцията от медали на България: 

- 3 място бронзови медали- отборно 
- 3 място за Велислава Златанова с партньорка Сара Рачич Сърбия -двойковия 

турнир  
- 5 място за Аделина Ганева и Дея Куцарова 
- 5 място за Аделина Ганева - индивидуалния турнир 

Даниела Христова учител на отбора бе наградена с медал за треньор феърплей. 

Аляра Тасим съдия на първенството се представи отлично главния съдия на 
състезанието я определи за съдия на финала индивидуално при девойките.         

                                                               


