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На 5 и 6 септември 2016г. в Първомай се проведе Международен
турнир за момчета и момичета до 15 години „За купата на кмета“.
Всяка година това събитие се превръща в празник за
бадминтонистите, както от Първомай, така и за всички приятели
на спорта. Организацията и безрезервната помощ от страна на
кмета на Общината и председател на УС на клуб „Атлет“ Ангел
Папазов бяха перфектни.Бадминтонистите, разделени в групи
играха елиминационни двубои, след провеждането на които се
откроиха и найдобрите, достойни да се борят за Купата на
кмета.На финала при момчетата Димитър Ненчев от Стара Загора
се наложи над представителя на Македония Петър Живковски, а
на трето място останаха Никола Колев от „Атлет“ Първомай и
Александър Димитров от Русе.При момичетата „Атлет“ също
имаше победител – ненавършилата 12 години Михаела
Чепишева. Тя загуби полуфинала и остана трета заедно с Ира
Спиридонова от Стара Загора. На финала Таня Петкова от
Хасково се наложи над Цветелина Матеева от Русе.По време на
финалите в залата присъства и Иван Русев – първомаец, който е
национален състезател по бадминтон.
Награждаването на победителите бе от директора на училището 
домакин Елена Добрева, а спечелилите Купата на кмета  лично
от него.В състезанието участваха 4 момчета и 4 момичета от
клуб „Атлет“, като с изключение на Никола Колев, всички
състезатели са много по малки от 15 години.
Тина Багашвили – президент на Грузинската национална
федерация по бадминтон сподели от името на гостите, че всички
са много доволни, както от срещите помежду им, така и от
гостоприемството. Тя благодари на гн Ангел Папазов от името
на всички участници в турнира за добрата организация и
приятелското посрещане.
В подготовката на състезанието се включиха и треньорите на
клуб „Атлет“  Илиян и Красимир Кръстеви. Веднага след
приключването на церемонията по награждаването започна
тренировка, въпреки умората, защото следващото изпитание за
първомайци е международен турнир в Хърватска.

