
Спортни постижения 

на ученици от НПТГ „ Шандор Петьофи “ - Разград

през учебната 2019 – 2020 година 



Отборът по футбол на

НПТГ във възрастовата група 8 - 10

клас игра директно финал, където

се изправи срещу представителите

на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“,

побеждавайки с класическото 3:0.



Представителният отбор на НПТГ

”Шандор Петьофи” по баскетбол (8-10 клас) с

ръководител Иван Петров завърши втори на

провелия се общински кръг от Ученически

игри 2019/2020г. В първата среща момчетата

от Механото надделяха категорично над

състава на ПГПЧЕ. Във втория сблъсък

срещу отбора на ППМГ „Акад. Никола

Обрешков” липсата на опит и няколко грешки

на нашия отбор наклониха везните в полза на

математическата гимназия.



От 15.01 до 17.01.2020г се проведе

общинският кръг на Ученическите игри по

волейбол. Отлично се представи отборът на

Механото (11-12 клас). В първата среща

волейболистите ни победиха ПГПЧЕ „Екзарх

Йосиф” с категоричното 3:0 гейма. Втората

среща бе срещу многократният победител в

надпреварата – отборът на ПГИ „Р. Шуман”.

Този път нашите момчета не оставиха никакво

съмнение кой е по- добрият отбор. С

разнообразна, красива и най-вече умна игра, те

извоюваха победа с 3:0 гейма и спечелиха

купата на победителите.



Волейболистите (8-10 клас)

в първата среща играха с отбора на

ППМГ ”Н. Обрешков”. Двубоят бе

много емоционален, изпълнен с

обрати и красиви отигравания. След

оспорвана битка нашите момчета

отстъпиха с 2:3 гейма. Във втората

среща надиграха ПГСТ ”Христо

Смирненски” с 3:0. В крайното

класиране отборът зае второ място.



Отборът по тенис на маса

на НПТГ „Шандор Петьофи” 8-10

клас, убедително спечели първото

място на градския и обласния

кръг с категорични победи с по

4:0.



На 17.02.2020 г. приключи

XI-то първенство на Ученическата

волейболна лига 2019-2020 г. – зимен

полусезон. В крайното класиране

нашите момчета 8-10 клас след 4

убедителни победи завоюваха

първото място и Шампионската купа.

Волейболистите 11-12 клас

приключиха състезанието с равен

брой точки, по 12, с отбора на ПГИ

”Р. Шуман”. Загуба в директния

двубой им отреди второто място.



На 24.01.2020г. се проведе за 56 път крос

„Освобождение” - най-старата масова

лекоатлетическа проява в България. Участниците

бяха 182, сред които и 15 състезатели от

НПТГ”Шандор Петьофи”. Нашите лекоатлети се

представиха отлично като завоюваха 2 златни, 1

сребърен и 2 бронзови медала.

Във възрастовата група 7-8 клас

победител е Христофор Божанов от 8г. При

юношите 8-10 клас III-то място зае Николай

Тодоров 9 д. Най-голям успех постигнаха нашите

момчета 11-12 клас, които окупираха призовата

тройка. Победител е Мехмед Мехмед 9д клас,

втори - Делян Христов и трети - Стелиян Станчев

11д клас.



На 29 февруари 2020 г. се

проведе 4-ти детски футболен

турнир на малки врати - „Купа

Разград 2020”, който беше

организиран от НЧ ”Делиорман

2014” гр. Разград.

Нашият отбор - ученици

от 8 клас в НПТГ, с треньор

Пламен Петров, спечели първото

място.



Училище, в което
са се обучавали балкански
и европейски шампиони.
Ето някои от тях, с които
се гордеем:

1. Маргарита Лазарова

2. Венелин Цонев

3. Орлин Станев
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