ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ШАМПИОНИ
*
Олимпийската шампионка по карате от Токио 2020 Ивет Горанова на гости на СУ „Васил Левски“

Една много емоционална среща и истинско удоволствие за възпитаницита на СУ“ В.Левски“ .
Олимпийската шампионка разкри тайната на успеха си – „труд, дисциплина, упоритост и уважение
са ключът за постигане на всяка мечта“.
От името на ръководството на училището на олимпийската шампионка беше връчен
благодарствен плакет.

*
Среща на поколенията: Илиян Стоянов - от Спортно училище „Васил Левски“ до световния
футболен терен

Среща с трепетни, мотивиращи и вълнуващи мигове беше денят на гостуването на Илиян Стоянов.
Да пристъпиш отново прага на своето училище след 28 години, емоцията беше двустранна.
Срещата завърши пожелания за успехи в спорта и в училище и много надежди.
От името на ръководството на училището на нашия съгражданин и възпитаник на Спортното
училище беше връчен благодарствен плакет.

*

Гордост на СУ „Васил Левски“ – Валентин Крумов – карате. Сребърен медалист от Световно
първенство в Чехия 02.1.2022г. Два бронзови медала от Европейски шампионат в Сърбия 2022г.
Треньор – Емил Димитров

Денис Априлов - ученик в 8 клас на СУ „В.Левски“ – златен медал от Национална купо по карате
Велико Търново 6.11.2022г. Второ място отборно ката. Треньор – Емил Димитров

*
Мария-Магдалена Христова- ученичка в 8 клас на СУ „В.Левски“ – бронзов медал на ката и бронзов
медал на кумите от Национална купо по карате Велико Търново 6.11.2022г. Треньор – Емил
Димитров

*
Микаела Крумова - ученичка в 5 клас на СУ „В.Левски“ – златен медал на ката , златен медал на
кумите и златен медал отборно ката от Национална купо по карате Велико Търново 6.11.2022г.
Треньор – Емил Димитров

*
Велизар Стоянов - ученик в 6 клас на СУ „В.Левски“– купа за най-техничен състезател и златен
медал по борба от национално състезание „Купа Пашов“ в гр Пловдив 5.11.2022г. Златен медалист
по борба от Национално състезание „Купа Иван Ангелов“ гр. Перник - октомври 2022 г. Треньори –
Димчо Загоров и Радослав Палчев (бивш възпитаник на Спортно училище).

*
Георги Антов - ученик в 10 клас на СУ“В. Левски“ – Сребъен медал от Национален турнир по борба
„Купа Пашов“ в гр Пловдив 5.11.2022г. Треньори – Димчо Загоров и Радослав Палчев (бивш
възпитаник на Спортно училище).

*
Стефан Търтов- ученик в 10 клас на СУ“В. Левски“ – Сребъен медал от Национален турнир по
борба „Купа Пашов“ в гр Пловдив 5.11.2022г. Треньори – Димчо Загоров и Радослав Палчев (бивш
възпитаник на Спортно училище).

*
Лазар Тодоров - ученик в 7 клас на СУ“В. Левски“ – Златен медал на Национален турнир по джудо
„Кракра“ гр. Перник. Треньор – Евгени Симеонов.

*
Габриела Стоименова -ученичка в 7 клас на СУ“В. Левски“ – Златен медал на Национален турнир
по джудо „Кракра“ гр. Перник. Треньор – Евгени Симеонов.

*
Йоана Кръстева - ученичка в 9 клас на СУ“В. Левски“ – Златен медал на Държавно първенство по
скокове на батут в гр. Габрово 7- 10. 10. 2022г. . Треньор – Малинка Костова (бивша възпитаничка
на Спортно училище).

*
Стефания Костова - ученичка в 7 клас на СУ“В. Левски“ – Златен медал на Държавно първенство по
скокове на батут в гр. Габрово 7- 10. 10. 2022г. . Треньор – Малинка Костова (бивша възпитаничка
на Спортно училище).

*
Божидара Георгиева - ученичка в 5 клас на СУ“В. Левски“ – Сребърен медал на Държавно
първенство по скокове на батут в гр. Габрово 7- 10. 10. 2022г. . Треньор – Малинка Костова (бивша
възпитаничка на Спортно училище).

*
Десислава Георгиева - ученичка в 12 клас на СУ“В. Левски“ – Сребърен медал на 19-то Държавно
първенство по естетическа групова гимнастика в гр. София 7- 8. 11. 2022г. . Треньори –Габриела
Бурназка , Валя Машова и Елена Близнакова(бивши възпитанички на Спортно училище).
Знаменосец на училището.

Класирала се за предстоящото Световно първенство в Грац Австрия 24- 27.11.2022г.

*
Не спират да ни радват с постиженията си и учениците от колективните спортове по футбол и
волейбол на ежеседмичините си срещи.

*
ДН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
По интересен начин учениците от 6 клас провокираха своите съученици с въпроси, свързани с
отбелязването на Деня на народните будители. Изготвиха табло с ъс статии, даващи отговорите на
поставените въпроси. Учениците можеха да оставят своите отговори в кутия. Креативен начин за
насърчаване на четенето в училище. Представителна група с ръководител Дидияна Миланова.

*
Първа научна конференция „Физическо възпитание и спорт – история, съвременно развитие,
иновации“ 3-4. 11.2022г. гр. Кюстендил
Посвещава се на спортните герои на Кюстендил.

С доклади в конференцията участваха :
Невина Къралиева – директор на СУ“В. Левски“ с темата: „Спортно училище“В. Левски“ –
Кюстендил – постижения, перспективи, развитие“
Георги Бургов – бивш учител по БЕЛ в СУ“В. Левски“, треньор и активен състезател по ориентиране
на тема: „ Ориентирането в Кюстендил“

За принос в развитието на спорта в гр. Кюстендил бяха наградени учителите по спорт в СУ“В.
Левски“ : спорт борба – Евелина Николова, Валери Райчев , Стойчо Иванов (посмъртно) ; спорт
джудо – Евгени Симеонов; спорт карате – Емил Димитров.

Учениците от почти спортовете художествена гимнастика, карате, футбол, джудо и борба в
СУ“В.Левски“, направиха атрактивно представяне с демонстрации. Техните изпълнения бяха
поздрав към ветераните на спорта в града.С това поставиха красив завършек на първия ден от
конференцията.

Представителна група с ръководител Дидияна Миланова

Зад кулисите

