СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ПЛОВДИВ

Септември, 2021 г.

В достиженията си нашите спортисти се придържат към Седемте олимпийски принципа:
УВАЖЕНИЕ чрез демонстриране на емпатия и солидарност.
РАВЕНСТВО, давайки на всички атлети равен старт да се подготвят подобаващо.
ДРУЖБА—чрез демонстриране на подкрепа от и за глобалната спортна общност.
КУРАЖ— като бъдем смели, изправяйки се срещу тези трудни моменти.
ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ, вярвайки в нас самите и това, че ще се завърнем още посилни.
ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ—чрез достигане на максимума ни – не само по отношение да представянето, но и на социалната отговорност.
ВДЪХНОВЕНИЕ, превръщайки се в модели на поведение и споделяне на идеи.
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Плувецът Йосиф Миладинов, възпитаник на нашето спортно училище, затвърди отличното си представяне на Олимпиадата в Токио. 18-годишният дебютант завърши на 8-о място във финала на 100
метра бътерфлай и финишира с време 51.49 секунди. Представянето му се счита за голямо постижение за страната ни, след като България не е имала
финал в плуването в олимпийския турнир от 33 години насам (след Сеул 1988). Голямата цел за Йосиф Миладинов вече е насочена към Игрите в Париж след три години. 18-годишният плувец дебютира на олимпийски игри, след като през май спечели сребро на европейското първенство. Йосиф, на
когото специалистите предвещават бляскаво бъдеще, заяви: „Мисля да продължа образованието си в
България. Ще направя централизирана подготовка
за следващото европейско и световно, а после ще
мислим за олимпиадата в Париж“. На летището в
София при пристигането си в България младият ни
талант беше посрещнат с аплодисменти, прегръдки
и добро настроение. „Казах му, че без труд и без
себераздаване в тренировките няма да успее понататък. Йосиф е един огромен талант. Надявам се
в момента да работи добре, защото бъдещето е пред
него. Той е доста млад състезател със страхотни
постижения за възрастта си“, каза неговият треньор
Стефан Георгиев.
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Мартин Шишеков извоюва бронзов медал
на Европейското първенство по борба
Деветокласникът победи съперниците си от Латвия, Азърбайджан и Сърбия
Възпитаникът на СУ „Васил Левски“ извоюва бронзов
медал в Европейското първенство по класическа борба
за момчета. Състезанието се проведе в София през месец май. Състезателят на "Локомотив Пловдив" Мартин
Шишеков спечели медала в категория до 75 кг, като
постигна три убедителни победи над съперниците си от
Латвия, Азърбайджан и Сърбия с технически тушове.
Загуби само от представителя на Беларус.
„Не мога да опиша колко съм горд с вас момчета, продължавайте винаги в същия дух и успехите винаги ще
ни съпътстват. Искам да благодаря на Президента на
клуба по борба ,,Локомотив Пловдив” Иван Костадинов, на треньора Стамат Марков, на директора на Спортно училище ,,Васил Левски”, град Пловдив - Ружка Генова, зам.-директора Михаела Стайкова, Българската
федерация по борба, треньорите на националния отбор,
родителите на момчетата и всички останали, които ни
помогнаха да постигнем тези резултати. Голям поклон
пред всички!“, заяви Мартин.
През септември деветокласникът ще вземе участие в
Балканското първенство по борба, което ще се проведе
в Гърция. Пожелаваме успех на нашия възпитаник!
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Динамична и изпълнена с победи и отличия бе годината за нашите възпитанички – деветокласничките Маргарита Гунчева, Ива Дудова, Дияна Борисова, Йоана Докова, Михаела Иванова и десетокласничката Мария-Габриела Миличевич, които са част от националния отбор на България по волейбол за девойки под 16 години.
На Балканиада през месец март в Сърбия нашите момичета надиграха Сърбия, Румъния, Турция и
Македония и се окичиха със среброто. Успешното им представяне на квалификация за Европейско
първенство до 16 години в София им осигури класиране и участие в шампионата. На Европейското
първенство в Унгария и Словакия националният отбор на България за девойки под 16 години завърши с бронзови отличия. Тимът на Диян Боюклиев надигра след страхотна битка Турция с 3:2 в последния си мач от шампионата в унгарския град Нирегихаза. Така волейболистките завършиха в Топ
3 на Европа и показаха, че страната ни има своя потенциал в девическото направление.

4

60 наши ученици бяха доброволци
на Световното по гребане

60 ученици на Спортното училище бяха доброволци на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив, което стартира на 11 август тази година. Те помагаха в цялостната организация на състезанието – носеха табелките на участниците и помагаха при изкарване на лодките,
носеха резултатите на съдиите и дежуряха на гардероба.
Цялото училище стискаше палци в очакване на отлично представяне на бъдещия зрелостник Иван
Табаков. Той е състезател на Спортен клуб по гребане ,,Хеброс“ – Пловдив, участник в четворка
скул. 12-класникът се готвеше усилено за надпреварата и беше единственият представител на
Спортното училище в първенството, като зае заедно със съотборниците си 7-мо място в крайното
класиране. Четворката ни скул Христо Нешев, Иван Табаков, Васил Шунтов и Стефан Мутич спечели финал Б, изпреварвайки със само 7 стотни екипажа на Русия.
„Ще се борим да станем Балкански шампиони. Имаме реалните шансове да успеем, защото от
балканските държави сме първи на това Световно. След това през октомври имаме Европейско
първенство в Мюнхен. Вече там ще се борим да покажем какво можем. Със сигурност ще влезнем
в А финал. Убедени сме в това, защото можем и вече сме подготвени и психически, надделяхме и
успяхме да преборим себе си“, каза Иван Табаков. Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков беше доволен от постигнатите резултати.
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Осмокласничката Ивона Савекова стана вицеевропейска и вицесветовна шампионка по тенис на корт отборно с национални отбор на България до 14 г.
Християн Георгиев—9г клас,
републикански шампион дълъг скок

Цветомир Цветков от 9г клас
спечели два златни медала от
Държавния индивидуален шампионат по Академично гребане
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Бронзовият медалист от Познан и Париж, Трайчо Драганов:

Париж, където се състезавах с
Николай Бухалов и Деян Славов, също завършили Спортното училище в Пловдив,
имам и златен медал от състезание в Дуисбург, Германия.
- Кой ви насочи към кану-каяка и как решихте да тренирате този спорт?
- Обичам спорта от малък и исках да уча в
спортно училище. Бях футболист, но
съдбата ме прати в кануто. Благодарен
съм, че попаднах на уникални треньори
- Любен Дръндаров, Михаил Цолов и
други, които не са между живите вече.
А спомените ми от лагерите по време на
ученическите години са незабравими.
Лятото тренирахме на Доспат и в Лозенец, а зимата – на Върховръх и Персенк.

- Г-н Драганов, Вие сте трикратен бронзов медалист от световните първенс- - Какво ще пожелаете на настоящите
тва в Познан през 1990 г. и в Париж
ученици в СУ „Васил Левски“?
през 1991 г. и сте възпитаник на СУ
- Тези деца са щастливи да вървят по стъп„Васил Левски“. Разкажете ни ваши
ките на толкова велики спортисти, изспомени от ученическите години.
лезли от училището ни. Искам както аз
- В Спортното училище в Пловдив бях присъм бил стриктен в тренировките и
ет в далечната 1982 г. и когато преди
учебния процес, така да бъдат и те. Да
две години беше отбелязана 70проявяват постоянство, защото това вогодишнината му, с радост присъствах на
ди към успех. На всички ученици и учитържеството в Панаира. В продължение
тели желая здраве и успехи през новата
на седем години то беше моят втори
учебна година!
дом. Бях шестокласник, когато започнах. Сега с умиление и носталгия си спомням живота в общежитието, в което се настаних, тъй като
съм родом от Асеновград, тренировките, лагерите, учебния процес, дори
храната в стола, която винаги беше
превъзходна.
- Кога започнаха спортните Ви успехи?
- В 10 клас вече бях многократен републикански шампион и тогава започна
кариерата ми като кануис в юношеския национален отбор. Освен от двете световни първенства в Познан и
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Отборът на Спортното впечатли на туристически лагер
На едноседмичен туристически лагер в Китен
през август бе голяма група ученици от СУ
„Васил Левски”. Лагерът се осъществи, след като училището кандидатства по националната
програма „Отново заедно”, насочена към
провеждане на финансирани от централния
бюджет шестдневни туристически пътувания за
ученици. Целта е да бъдат преодолявани
последствията от COVID-19, включително и ситуациите, в които се е стигнало до липса на
активен социален живот. Да се повишава
интелектуалното, емоционалното, социалното,
духовното и физическото развитие на учениците
чрез дейности за тяхната обща подкрепа, да бъдат опознавани, съхранявани и утвърждавани
българските национални традиции и културни
ценности.

партньори.
Туристическият лагер включи богата тематика.
Аниматори от агенция „Маска”, колоритният и
високопопулярен тв водещ Цветомир Иванов
(Цецо от „Семейни войни”), треньорът по таекуондо Венцислав Игнатов предложиха разнородни активности.
Пътувания до Приморско и Созопол подготвиха
организаторите в два от лагерните дни. В Приморско бе посетен Историческият музей. Визитата продължи със сюрприз по река Ропотамо –
разходка с малко корабче из водния басейн.

Професионален екскурзовод въведе пловдивските спортисти в историята на района. В особеностите на археологическите местности и в тайните
на едно от най-големите праисторически мегаБлагодарение на професионалната организация и литни светилища в България – Бегликташ.
компетентността на г-жа Ружка Генова, дирекКъм началото на съвременния Созопол, възниктор, и на г-жа Соня Минева, заместник-директор нал с името Аполония и като част от триадата
по административно-стопанската дейност, груАполония – Месембрия (Несебър) – Анхиало
пата ученици и техните ръководители получиха (Поморие), погледнаха учениците на Спортно
одобрение от Министерството на образованието училище „Васил Левски”. Туристическият гид
да станат част от националния туристически ла- увлекателно ги разходи из хилядолетията култура, напластена от вековете. Архитектурният стил
гер.
на възрожденските къщи в Созопол визуализира
Водени от преподавателите – Юлианна Върбанопред групата очарованието, носено от този перива, ръководител-екип, Татяна Трифонова, Валенод на новобългарската история. Групата разглетин Байрактаров и Иван Дерекювлиев, ученицида и една от църквите в Стария Созопол. Участте се настаниха в базата на хотел „Балканика” и
ващите в националния летен лагер в Китен учипрез целия престой получаваха необходимото
лища бяха удостоени с благодарствени грамоти.
внимание от страна на домакините и техните
8

Пловдивските спортисти показаха концентрирано отношение през целия си престой. Тимът демонстрира способности в състезателните игри на
база „Балканика”. Лагерният ни отбор умело съчетаваше образователната историко-културна
тематика с развлекателните аспекти в програмата. Така нашите момичета и момчета потвърдиха
ролята на спорта за формирането на личностните
качества и слогана на СУ „Васил Левски” – ЧРЕЗ
СПОРТ КЪМ УСПЕХ! Намерената формула за
релаксация и достъпът до отворени по количество и разнообразие от храни блок маси даде своето ефективно отражение върху физическия тонус
на нашите ученици.

Във финалната вечер художествени гимнастички
от СУ „Васил Левски” изиграха перфектно своето съчетание и предизвикаха еуфоричните аплодисменти на публиката. Момичетата споделиха,
че изпълнението им е подарък към българските
грации, спечелили същия ден олимпийска титла
в художествената гимнастика.
Националната програма „Отново заедно” е съсредоточена и върху укрепването на емоционалното
и физическото здраве на учениците и учителите.
Програмата цели да допринесе за придобиване на
компетентности от учениците, необходими за
успешната им личностна реализация и техния
активен граждански живот в съвременните
общности.
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Червено сърце затуптя в
двора на училището ни
Червено метално сърце за събиране на капачки бе поставено в двора на СУ „Васил
Левски“ през юли. Благотворителното събитие беше инициирано от зрелостниците
на училището. Ръководството подкрепи
идеята на Випуск 2021 да се присъедини
към инициативата „Капачки за бъдеще“.
Амбицията е да се съберат средства за закупуването на поне четири детски линейки, които да обслужват няколко области в
страната. Осмата поредна кампания минава
под мотото „Промени живота си за една
година“.
„Това е начин младите хора да заразят със
своя добър пример и инициативата да бъде
продължена от новоприетите спортисти“,
убедена е Ружка Генова – директор на
Спортното.
Водени от идеята на инициатора на кампанията „Капачки за бъдеще“ - Лазар Радков,
младите хора са тези, които движат България напред, и всеки може да се включи в
името на добрата кауза.
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