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Първо място момичета и първо място момчета на Държавно първенство за момчета и
момичета до 11 г. отборно завоюваха отборите по бадминтон на първомайския клуб
„Атлет“. Те станаха шампиони на България, а постиженията им са повече от
впечатляващи.
На проведеното през уикенда Държавно отборно първенство за момчета и момичета
възпитаниците на треньорите Илиян и Красимир Кръстеви завоюваха първите места
между 17 момичешки и 15 момчешки формации.
Михаела Чепишева, Елеонора Ианова, Калояна Налбантова, Цветина Попиванва и
Александра Василева представиха клуба и победиха в предварителната група отборите
на Разград, Пазарджик и Брезово, а във финалната четворка се наложиха над Стара
Загора, НСА – София и Русе. Момичетата не дадоха на противника да запише гейм.
Първа победа в републиканско първенство вече има и наймалката от всички –
Александра Василева.
При момчетата мачовете бяха оспорвани. И те излязоха от групата си побеждавайки
Велико Търново и Оряхово с 5:0 срещи. Във финалната четворка се бориха и победиха
с 4:1 Хасково и Русе.
Емоционална бе играта на финала, когато Стара Загора поведоха с 2:1, но момчетата
проявиха характер и обърнаха резултата до 2:3.
За отбора на момчетата играха: Станимир Терзиев, Светослав Раев, Георги Манчев,
Христо Костов и Боян Филев.
Треньорите Илиян и Красимир Кръстеви са доволни, защото децата показаха голям
напредък с класирането си на 1во място в сравнение с миналата година, когато
момичетата бяха 12ти, а момчетата  8ми в България.
Илиян Кръстев – треньор на отбора сподели, че няма как да не е довелен от успеха на
децата. Той сподели, че с тези успехи, които постигнаха децата тази година, интересът
към бадминтона ще расте, а малките като гледат поголемите, ще имат още повече хъс.
От този сезон ще се провеждат и занимания с малчуганите от ОДЗ „8 март“ и ОДЗ
„Марица“, за да се възпита у тях силен дух, да формира интерес към този спорт, така те
ще придобият знания и умения за практикуването му.
На първенството присъства и Председателят на УС на КФВС „Атлет” Ангел Папазов.

