О Т Ч Е Т
за
дейността на СК “МВР–Пловдив” през 2014 година
През 2014, както всяка 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,
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 11.04.2014 г., на Стрелбищен комплекс ОД на МВР Пловдив.
Участваха 16 отбора, общ брой състезатели 88.
-

Ученическо

състезание “Защита при бедствия, пожари и

извънредни ситуации, проведено на 30.04.2014 г. в Учебен център на
ОУПБЗН Пловдив. Участват 12 отбора с общ брой 48 ученика.
- Районни и областно състезания по пожароприложен спорт /ППС/,
проведени през месец април и областно първенство, организирано и
проведено на 24.04.2014 год. на лекоатлетически стадион “Пловдив”, с
участието на 10 отбора, с общ брой 100 състезатели.
- Районни и областно състезания на МПО “Млад огнеборец”,
проведени през месеците април и областно на 14 май 2014 г., с участието на
11 отбора, със

110 деца състезатели от различни училища в областта,

победители в районните състезания За областен първенец на 2014 год. бе
излъчен отбора на СУ “Васил Левски” гр. Пловдив.

ЗОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ:
- Стрелба с голямокалибрен пистолет, организирано от СА-МВР и
ОДМВР Пазарджик, се проведе на 15.04.2014 год. в гр. Пазарджик. Отборът
на Пловдив се представи с 9 броя състезатели. В зоната комплексно се
класирахме на първо място с първия отбор, а вторият отбор остана на
четвърто място. Отборно жени и мъже – 1 място.
- Пожароприложен спорт – VII зона, проведено на 08.05.2014 год. в гр.
Пловдив с участието на 10 състезатели от ОУПБЗН Пловдив.
- Полицейска лична защита

се проведе на 05.06.2014 год. в гр.

Димитровград. Участвахме с 2 отбора, общо 7 състезатели.

II. Републикански първенства и турнири :
- Стрелба с пистолет – републикански турнир “Освобождение”,
организиран от СА-МВР и ОДМВР Бургас, за времето от 05.03. до 07.03.2014
г. в гр. Бургас. Представихме се с 5 състезатели. Отборно жените извоюваха 1
място.
- Ски-алпийски дисциплини и биатлон, организирано от СА-МВР,
проведено за времето от 10.03.-13.03.14 г. в гр. Банско. Спортният ни клуб
участваше с 3 състезатели – Юрий Денчев, Иван Славов и Ангел Терзиев,
който е бивш служител на ОД на МВР Пловдив.
- Ски-алпийски дисциплини за ветерани, организирано от Българска
федерация по ски, проведено от 29.03.-30.03.2014 год. на ТК “Пампорово” с
участието на двама наши служители.
- Футзал, организирано от СА-МВР и Клуб по плажен футбол и
футзал-МВР, за времето от 24.03. до 28.03.2014 г. в с. Оризари. СК “МВРПловдив” се представи с 2 отбора.

- Републикански турнир “Бинев, Трошанов, Ангелов” се проведе на
09.05.2014 г. в гр. София. Участвахме с 8 състезатели. В комплексното
класиране заехме 4 място, а отборно жените – 1 място.В индивидуялното
класиране Мария Коленцова извоюва 1 място.
- Национален преглед за водачи на служебни кучета с международно
участие, проведен за времето от 12 до 16 май 2014 г. в гр. Берковица.
Участвахме с 4 състезатели.
- Национално първенство по футбол, проведен за времето от 01 до 08
юни в гр. Банско. Взехме участие с 18 състезатели.
- Волейбол, организирано от СА-МВР и ОД на МВР Смолян, за времето
от 10.06.-13.06.2014 г. в гр. Варна. Клубът ни участва с 10 състезатели и се
класирахме на 3 място.
- Републикански преглед по стрелба с пистолет за служители на
МВР, проведено от 17 до 20 юни 2014 год. в гр. Велико Търново Клубът се
представи с 5 състезатели.
- Плажен волейбол, организатор СА-МВР, проведен за времето от 09 до
12 септември 2014 г. в кк. Златни пясъци. Представихме се с 4 състезатели.
- Тенис, организиран от Спортен клуба “Св. Никола” при ОД на МВР
Бургас и СА-МВР, се проведе от 17 до 20 септември в гр. Созопол. СК “МВРПловдив” участваше с 6 състезатели.
- 45-то Републиканско първенство по спортно и приложно
ориентиране в гр. Китен от 16 до 18 септември, където се представихме с 5
състезатели.
- 6-то Републиканско първенство по крос от 18 до 19 септември, в гр.
Китен, СК участва с 5 състезатели.
-

Национален

преглед

по

полицейска

лична

защита

и

Републиканско първенство по карате, организирано от СА-МВР, проведен
в гр. Каварна, за времето от 15 до 17 септември. Участвахме със 6
представители от ОД на МВР. Нашият отбор извоюва титлата Републикански
шампион.

- Републикански турнир “Кракра-Перник” по стрелба с пистолет,
проведен на 31.10.2014 г. в град Перник. Нашият отбор взе участие с 5
състезатели плюс 1 индивидуален участник. Отборно мъже – шесто място,
отборно жени – 6 място. В индивидуалното класиране при мъжете Юрий
Денчев се класира на 10 място, а при жените Мария Коленцова – 7 място.
- Републикански турнир “Купа България” по стрелба с пистолет,
проведен в гр. Смолян за времето от 09 до 12 декември 2014 г.. СК участва с
5 състезатели. От общо представени 20 отбора от страната, нашите
състезатели извоюваха комплексно първо място.
- Републикански турнир по тенис на маса, организиран от СА-МВР и
Българска федерация по тенис на маса, се проведе от 16 до 19 декември 2014
г. в гр. Долна баня. Представихме се с 2 отбора – на РДПБЗН в състав от 4
души и отбор на ОДМВР Пловдив в състав от 3 души състезатели. Отборно
извоювахме 2 място, като на финала се срещнахме с отбора на СДВР.

III. Държавни първенства и турнири:
- Републикански турнир по пожароприложен спорт на МПО “Млад
огнеборец” за “Купа Свиленград”, с организатори БФППС, ГДПБЗН-МВР
и Община Свиленград, за времето от 29.04.-30.04.2014 год. в гр. Свиленград.
Град Пловдив беше представен от СУ “Васил Левски” гр. Пловдив, които се
класираха се на второ място в комплексното класиране.
- ХLII Републикански преглед по пожароприложен спорт, проведен
в гр. Варна, от 03 до 05 юни 2014 год., организатори БФППС. Участвахме с
10 състезатели. Отборът на гр. Пловдив се класира на първо място, а в
индивидуалната

класиране

пожарникар

Любомир

Любенов

стана

републикански шампион в двубоя за 2014 год.
-

Петнадесети

републикански

състезания

на

МПО

“Млад

огнеборец”, за времето от 06 до 09 юни 2014 год. в КК “Албена”. Област
Пловдив се представи от отбора на Спортно училище “В. Левски” гр.

Пловдив, победител в областните състезания. Същият извоюва титлата
републикански шампион в дисциплината “400 м щафетно бягане с
препятствия” с нов републикански рекорд. В комплексното класиране
останаха на 4 място от общо 28 участващи отбора.
- Републиканско ученическо състезания “Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации” – се проведе за времето от 11 до 12 юни
2014 год. в гр. Монтана. Участвахме с отбор от 4 деца, които се класираха на
второ място в комплексното класиране от общо 28 представили се отбора.
- Републикански турнир по пожароприложен спорт за Купа
“Тримонциум”, организиран от БФППС и ГДПБЗН-МВР и проведен за
времето от 11 до 13 септември 2014 год. на лекоатлетически стадион
“Пловдив”. Купа “Тримонциум” бе присъдена на състезателя от град
Пловдив Любомир Любенов.
- Традиционен есенен турнир на МПО “Млад огнеборец” за
Преходната купа “Юлиян Манзаров” с организатор БФППС и ГДПБЗНМВР, се проведе на 12.10.2014 год. в гр. Ловеч. Пловдив се представи с 10
деца от СУ “Васил Левски”. Отборът се класира на второ място в турнира.
- Състезание по пожароприложен спорт за Купата на БФППС с
организатор БФППС, се проведе за времето от 29 до 31.10.2014 г. в гр.
Пловдив. Нашият отбор с представи със 6 състезатели и се класира на първо
място, с което спечели за четвърти път Преходната Купа на БФППС – Юрий
Захарчук.

IV. Международни изяви :
През 2014 год. в националните отбори на МВР от СК “МВР-Пловдив”
са взели участия:
- Шестнадесето европейско полицейско първенство по футбол за
мъже, организирано от СА-МВР, за времето от 23.06.-30.06.14 г., в гр. Прага,

Република Чехия, на което в представителния отбор на РБългария взеха
участие 3 служители от ОУПБЗН и ОДМВР Пловдив.
- Трето Световно първенство по пожароприложен спорт за
младежи в гр. Свитави, РЧехия, за времето от 12.07.-21.07.2014. В
националния отбор бяха включени 3 състезатели от Пловдив.
- Пето Световно първенство по пожароприложен спорт за юноши в
гр. Свитави, РЧехия, за времето от 12.07.-21.07.2014. България за първи път
участва в такова първенство за юноши и страната ни бе представена от
национален отбор, сформиран от 9 състезатели на Спортно училище “Васил
Левски” гр. Пловдив.
- Международен турнир по ППС за купа “Одесос”, проведен от 23.26.09.2014 г. в град Варна. Участваха общо 10 отбора, от които 3
международни – Украйна, Румъния и Турция. Пловдивският отбор зае първо
място в едната дисциплина, а в комплексното се класира на 3 място след
отборите на Румъния и Одеса.

