О Т Ч Е Т
за
дейността на СК “МВР–Пловдив” през 2012 година

През 2012 година Спортен клуб “МВР–Пловдив” активно участваше в
провежданите спортни мероприятия, организирани от Спортната асоциация
към МВР на национално и международно ниво, както и в други прояви на
местно равнище.
В изпълнение на утвърдените годишни планове на СА – МВР и СК
”МВР-Пловдив”, служителите и отборите по различните видове спорт от
спортния клуб взеха участие в:

I. Регионални и вътрешни първенства,
турнири по вътрешен спортен календар:
- Областно първенство по стрелба с голямокалибрен пистолет,
проведено на 27.04.2012 г., на Стрелбищен комплекс ОДМВР Пловдив.
Участваха 21 отбора. Отборно на първо място се класира сектор “Пътна
полиция”, второ място – Второ РУП Пловдив, трето място – “Икономическа
полиция”.
- Ученическо състезание

“Защита при

бедствия,

пожари

и

извънредни ситуации, проведено на 27.04.2012 г. в Учебен център на
ОУПБЗН Пловдив. Участват 15 отбора с общ брой 60 ученика. На първо
място се класира отборът на СОУ “Св. Седмочисленици” гр. Пловдив.
- Вътрешни районни и областно първенства по пожароприложен
спорт /ППС/, проведени през месец април и областно първенство,
организирано и проведено на 03.05.2012 год. на лекоатлетически стадион
“Пловдив”, с участието на 10 отбора, със 100 състезатели. Областен първенец
за 2012 год. е отборът на Трета РСПБЗН Пловдив, който бе награден с купа и

флагче, а в индивидуалното класиране на първо място е състезателят от
Първо РСПБЗН – пожарникар Любомир Любенов.
- Районни и регионални състезания на МПО “Млад огнеборец”,
проведени през месеците април и май, с участието на 11 отбора, със 110 деца
състезатели от различни училища в областта. За областен първенец на 2012
год. бе излъчен отбора на ОУ “Отец Паисий” – с. Стряма, които получиха
купа, златни медали, грамота и други материални награди.
- Областно първенство по полицейска лична защита – първи етап,
проведено на 10.05.2012 г. в гр. Пловдив. Бе проведен първи етап от
първенството по ПЛЗ. Участваха 11 отбора. На първо място се класира първи
отбор на СПС, на второ място – трети отбор на СПС и на трето място – втори
отбор на СПС.
- Футболен турнир Корпоративна лига, организатор ГЕЦЕ ГмбХ
Германия, проведено от 11.05. до 13.05.2012 г. в гр.София, Борисова градина,
участвахме със сборен отбор на ГДПБЗН, в който бяха включени 6
състезателя от гр. Пловдив.
- Във връзка с празника на МВР – 5 юли СК “МВР-Пловдив”
организира 2 турнира по:
1. Плажен волейбол с участието на 6 отбора, общо 12 състезатели.
Класиране – първо място зае двойката Веселин Ганчев от Втора РСПБЗН
и Петър Дивров – от ОУПБЗН Пловдив. Наградени бяха със златни
спортни медали.
2. Футбол – двустранна среща между Полиция и Пожарна с общо 30
състезатели. Победител стана отборът на пожарната, който бе награден с
купа.
- Областно първенство по футбол се проведе за времето от 23.10. до
26.10.2012 год., на стадион “Пловдив” и взеха участие 15 отбора. В
комплексното класиране и титлата областен първенец извоюва Четвърто РУП
Пловдив, на второ място – Трета РСПБЗН, на трето място – Втора РСПБЗН и

4 място – отборът на ТД на ДАНС. Раздадени бяха и 4 индивидуални
награди: За голмайстор на областното първенство бе обявен Георги
Христозов – от Втора РСПБЗН, за най-добър вратар – Николай Петров от ТД
на ДАНС, за най-добър защитник – Таньо Бончев от отбора на Четвърто
РУП, а за най-добър халф бе обявен Николай Дишлийски от Трета РСПБЗН.
Призьорите бяха наградени с купи.
- Областно първенство по тенис на маса, се проведе на 20.11.2012 год.
В него участваха 8 отбора. В отборното класиране на първо място е отборът
на Четвърта РСПБЗН, второ място – сектор “СПС”, трето място – отборът
РУП Стамболийски, а на четвърто място – “Криминална полиция”. В
индивидуалното класиране областен първенец стана Георги Атанасов от РУП
Стамболийски, второ място – Тодор Тодоров от Четвърта РСПБЗН, трето
място – Николай Ташев от сектор “СПС” и четвърто място – Боян Шуманов
от Четвърта РСПБЗН.

II. Републикански първенства и турнири :
- Ски-алпийски дисциплини и биатлон, организирано от СА-МВР,
проведено за времето от 20.03.-23.03.12 г. в гр. Банско, взеха участие над 100
състезатели мъже и жени. На 1 място и републикански шампион в
дисциплината гигантски слалом мъже е Юрий Денчев. Същият извоюва и 2
място в дисциплината слалом. Състезателят Ангел Терзиев – бивш служител
на МВР Пловдив се класира на 3 място при мъжете над 45-годишна възраст в
дисциплината гигантски слалом.
- Футзал, организирано от СА-МВР и Клуб по плажен футбол и
футзал-МВР, за времето от 26.03. до 30.03.2012 г. в гр. Пловдив. СК “МВРПловдив” се представи с 2 отбора /на полиция и пожарна/ с общо брой
състезатели 20. Отборът на пожарната спечели титлата Републикански
шампион по футзал за 2012 год.

- Стрелба с пистолет – турнир “Освобождение”, организиран от САМВР и ОДМВР Бургас, за времето от 07.03. до 09.03.2012 г. в гр. Бургас.
Представихме се с 5 състезатели. В отборното класиране за жени заехме 2
място. В индивидуалното класиране състезателката Мария Коленцова
извоюва 1 място, а Елица Ненкова зае 3 място. В комплексното класиране
завършихме на 5 място.
- Волейбол, организирано от СА-МВР и ОДМВР Варна, за времето от
20.05.-24.05.2012 г. в гр. Варна. Клубът ни участва с 10 състезатели и се
класирахме на 4 място, от общо 14 участващи клуба.
- Стрелба с голямокалибрен пистолет-VIII зона, организирано от САМВР и ОДМВР Пловдив се проведе на 17.05.2012 г., участвахме с 2 отбора
мъже и 1 отбор жени, общ брой 6 състезатели от СК “МВР-Пловдив”. В
отборното класиране заехме 1 място при мъжете и 1 място при жените. В
индивидуалното класиране извоювахме – едно първо, едно второ и едно
четвърто място при мъжете, а при при жените – едно първо и едно второ
място. В комплексното класиране – отборът ни зае 1 място.
- Футбол, организирано от СА-МВР, СФК “Свети Никола” при ОДМВР
Бургас, за времето от 27.05..-03.06.12 г. в гр. Несебър, взеха участие 21
дирекции от страната. Отборът на СК “МВР-Пловдив” се класира на първо
място и за втора поредна година извоюва титлата републикански шампион по
футбол за 2012 год. За голмайстор на първенството бе обявен Георги
Христозов от СК “МВР-Пловдив”, който получи почетен плакет от СА-МВР.
- Полицейска лична защита-V зона, проведена на 08.06.2012 г. в гр.
Пловдив. Участвахме с 3 отбора и общо 8 състезателя и заехме съответно 1,
2, и 3 място. Наградени бяхме с купи, медали и грамоти.
- Стрелба с пистолет – републикански преглед, организатор СА-МВР
и ОДМВР Смолян, през в края на месец юни, в гр. Смолян, където СК “МВРПловдив” бе представен от 1 отбор, с 6 състезатели. Класирахме се отборно
при жените на 3 място, а в комплексното класиране извоювахме 3 място.

- Тенис на корт, организирано от

СА-МВР и ОДМВР Сливен., се

проведе от 20.06..-23.06.2012 г. в гр. Сливен. В индивидуалното класиране
бронзов медалист е състезателят от СК “МВР-Пловдив” Тодор Тодоров от
Четвърта РСПБЗН Пловдив.
- Републикански турнир “Бинев, Трошанов, Ангелов” по стрелба с
голямокалибрен пистолет, организатор СА-МВР, за времето от 09.05.11.05.2012 год. в гр. София, където СК “МВР-Пловдив” бе представен от 1
отбор, с 5 състезатели.
- Плажен волейбол, проведено от 26.08. до 29.08.2012 г. в кк Златни
пясъци. Участвахме с 4 отбора и общо 8 състезатели.
- Приложно ориентиране и крос, организатор СА-МВР, проведено
през месец септември, в кк Златни пясъци. СК “МВР-Пловдив” се представи
с 1 отбор от 5 състезатели.
- Полицейска лична защита и карате, с организатор СА-МВР,
проведено за времето от 02.10.- 05.10.12 г. в гр. Долна баня. Взехме участие с
9 състезатели.
- Републикански

турнир

“Кракра” по

стрелба с

пистолет,

организиран от СА-МВР и ОДМВР Перник, се проведе на 19.10.2012 год. в
гр. Перник. СК “МВР-Пловдив” се представи с отбор от 4 състезатели. Общо
участващи отбори в турнира – 14 броя. Нашият отбор се представи достойно
като извоюва в комплексното класиране – 1 място. В индивидуалното
класиране Мария Коленцова от с-р “ПП” Пловдив се класира на 1 място, а
при мъжете Юрий Денчев от с-р “ПП” извоюва също 1 място.
- Републикански турнир “КОЛЕДЕН” по стрелба с пистолет,
организиран от СА-МВР, проведен от 12.12.-14.12.2012 год. в гр. Смолян.
Нашият клуб бе представен от 6 състезатели
- Републиканско първенство по тенис на маса, с организатори САМВР и Българска федерация по тенис на маса, проведено от 17.12.-20.12.2012
год. в гр. Долна баня. Участваха 6 състезатели. В комплексното класиране

извоювахме второ място, в индивидуалното – трето място и в класирането по
двойки останахме също трети.

III. Държавни първенства:
- Републикански преглед по ППС,

организирано от БФППС, и

ГДПБЗН-МВР, се проведе в гр. Пловдив от 13.06.-15.06.2012 г. с участието
на 29 отбора. За пореден път пловдивските огнеборци станаха републикански
шампиони. В същия период се проведе и класиране за купата на БФППС,
където пловдивските пожарникари извоюваха за пореден път преходната
купа, която завинаги остава в гр. Пловдив.
-

Републиканско

състезание

на

МПО

“Млад

огнеборец”,

организирано от БФППС и ГДПБЗН-МВР се проведе за времето от 08.06.11.06.2012 г. гр. Варна. Участвахме с отбор от 10 деца от ОУ “Отец Паисий”
– с. Стряма.

IV. Международни изяви :
Две са международните изяви през 2012 год. В националните отбори на
МВР през годината от СК “МВР-Пловдив” са взели участия:
- Първо Световно първенство по пожароприложен спорт за
младежи, организирано от МСФПС и БФППС, от 19.06.-24.06.12 г., на което
град Пловдив бе домакин. В представителния отбор на РБългария бяха
включени 3 състезатели от СК “МВР-Пловдив”.
-

VII

Световен

шампионат

по

пожароприложен

спорт

за

пожарникари и спасители, с организатор МСФПС, се проведе от 16.10.21.10.12 г. в РТурция, гр. Анталия. В национални отбор взеха участие 5
представители от гр. Пловдив. От общо участващи 15 държави, отборът на
РБългария зае 8 място.

