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Отчет за дейността по 

Физическо възпитание и спорт 
 

Под ръководството на своите преподаватели Дима Крос, Венета 

Велчева, Татяна Пенчева и Енчо Василев, нашите ученици взеха активно 

участие в Ученически игри 2019-2020 г. и спортни прояви, организирани на 

територията на град Русе, като представиха достойно Математическа 

гимназия „Баба Тонка“. 

 

Спортни състезания и училищни мероприятия 

 

1. „Малки великани“ - състезание по волейбол за ученици от V и 

VI клас. Проведе се на 07.11.2019г. в гр. Русе, в него участие взеха 12 отбора, 

разделени в три групи.  

Отборът от МГ „Баба Тонка“ се представи достойно. 

Ръководител: Венета Велчева 

2. Среща на ученици от тенис клуб МГ „Баба Тонка“ с Мануела 

Малеева 

На 21.10.2019 г. на тенис кортовете в парка на младежта се състоя 

открит урок с тенис легендата Мануела Малеева. Ученици от тенис клуба 

взеха участие в инициативата. Те имаха рядката възможност да се запознаят 

и играят с една от най-големите български тенисистки. 

Ръководител: Дима Крос 

3. „Светът на Златните момичета“ - ученици от гимназията взеха 

участие като доброволци в– продукция в град Русе на 19.11.2019 г. 

На 19.11.2019 г. Националният отбор по художествена гимнастика 

изнесе спектакъла "Светът на Златните момичета". Благотворителното шоу 

се проведе в зала "ОЗК Арена" - Русе. Ученици от МГ "Баба Тонка" 

участваха в събитието като доброволци. Те имаха рядката възможност да 

наблюдават съчетанията на Златните момичета и да се запознаят с тях! 

Ръководител: Дима Крос 

4. Училищен турнир по шахмат – проведен през м. ноември и м. 

декември 2019г. 

През месец ноември и месец декември, в гимназията се проведе 

турнир по шахмат, в който се включиха 25 ученици.  

 На 06.01.2020 г. победителите бяха наградени. 
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 Целта на състезанието е популяризиране на спорта шахмат в 

училището. Ето и класирането: 

V – VІІ клас 

I място - Елена Бориславова Иванова -VIа клас 

II място - Боян Петров Петров -Vа клас 

III място - Симона Йорданова Савова -Vа клас 

Участвали във възрастовата група 9 ученици. 

 

VІІІ – Х клас 

I място - Александър Тодоров Желязков - Хд клас 

II място - Мирослав Иванов Коларов - Хб клас 

III място - Ангел Видков Ризанов - Хг клас 

Участвали във възрастовата група 9 ученици. 

 

ХI-XII клас 

I място - Росен Теодоров Василев - ХIг клас 

II място - Никола Златимиров Казлачев - ХIIа клас 

III място - Максим Чавдаров Къснеделчев - ХIIа клас 

Участвали във възрастовата група 7 ученици. 

 

Ръководител: Венета Велчева 

5. Училищен турнир по тенис на маса – проведен на 10.12.2019г. 

във фитнес залата на МГ „Баба Тонка“. 
 Целта на състезанието е популяризиране на спорта тенис на маса в 

гимназията и подготовка на учениците от секцията за предстоящите 

състезания от Ученически игри 2019/2020г. Основната задача е да се 

формират здрави и силни млади хора и да ги насърчим към честна борба и 

състезателен дух. 

 

Възпитаниците на МГ „Баба Тонка“ се състезаваха в три възрастови 

групи. Ето и резултатите: 

 

Турнир по тенис на маса V-VII клас – момчета: 

1 място – Боян Петров-Vа кл. 

2 място – Мартин Веселинов-Vа кл. 

3 място – Симеон Велков-VIIa кл. 

 

Турнир по тенис на маса VIII-X клас – юноши: 

1 място –  Никола Велев – VIIIв клас 

2 място –  Дзиаци Ванг - IXa клас 

3 място –  Асен Патенов – Xa клас 

 

Турнир по тенис на маса VIII-XII клас – девойки: 

1 място – Ема Доковска - XIг клас 

2 място –  Станислава Динкова - VIIIб клас 

3 място –  Ростислава Гецова – Xд клас 
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Турнир по тенис на маса XI-XII клас – юноши: 

1 място –  Огнян Тодоров – XIг клас 

2 място –  Християн Йорданов – XIв клас 

3 място –  Емилиян Русев – XIв клас 

Ръководител: Дима Крос 

 

6. Училищен турнир по тенис на корт – на 21.12. в зала ОЗК, 

участваха 30 ученици. Класиране: 

Девойки: 

1 място – Александра Папазова – 10а клас 

2 място – Станислава Динкова – 8б клас 

3 място – Рая Асенова – 8г клас 

Юноши: 

1място – Станислав Григоров – 9а клас 

2 място – Деян Джумалийски – 10б клас 

3 място – Александър Петров – 12 в клас 

 

Ръководител: Дима Крос 

 
 

Ученически игри 

 

Баскетбол 

 

Общинско първенство по баскетбол - месец ноември 2019 г., гр. Русе 

Юноши – 2 място  

състав на отбора – 9 ученици  

грамота на Самуил Димитров 12 г за най-добър реализатор 

Девойки – 2 място 

Състав на отбора – 8 ученици 

Грамота на Мария Метева 9г за най-полезен състезател 

Ръководител: Татяна Пенчева 
 

Бадминтон 
 

Девойки VIII – X клас 

Общинско първенство, проведено на 20.02.2020г., гр.  Русе 

Отборно класиране: I място 

Състав на отбора: 4 /четири/ девойки 
 

 

Юноши VIII - X клас 

Общиинско първенство, проведено на 20.02.2020 г., гр. Русе  

Отборно класиране: I място 

Състав на отбора: 5 /пет/ юноши 

Ръководител: Татяна Пенчева 

 



 - 4 - 

Тенис на маса 
 

 

Момчета V – VII клас 

Общинско първенство, проведено на 12.02.2020 г., гр. Русе 

Отборно класиране: I място 

Индивидуално класиране:  

Боян Петров, V а клас, I място  

Мартин Веселинов, V а клас, II място 

Игнат Матеев, VII а клас, III място 

Състав на отбора: 4 /четири/ момчета 

 

Девойки VIII – X клас 

Общинско първенство, проведено на 13.02.2019 г., гр. Русе 

Отборно класиране: II място 

Индивидуално класиране: 

Теодора Зарзаланова, VIII а клас - III място 

 
 

Юноши VIII – X клас 

Общинско първенство, проведено на 13.02.2019 г., гр. Русе 

Отборно класиране: II място 

 
 

Ръководител: Дима Крос 
 

 

Волейбол 

 

Девойки ХІ – ХІІ клас 

Общинско първенство, проведено през м. ноември 2019 г., гр. Русе 

Отборно класиране: II място 

Индивидуално класиране: 

Християна Христова - XII б клас – наградена с грамота за най – добър 

разпределител на турнира 

Владислава Димитрова - X д клас – наградена с грамота за най – добър 

нападател на турнира 

Състав на отбора: 11  девойки 

 

 

Юноши ХІ – ХІІ клас 

Общинско първенство, проведено през м. ноември 2019 г., гр. Русе 

Месец ноември 

Юноши – Отборно III място 

Илия Димитров – XII в клас – награден с грамота за най – добър нападател 

на турнира 

Състав на отбора: 10  юноши 
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Девойки  VIII– Х клас 

Общинско първенство, проведено през м. януари 2020 г., гр. Русе 

Отборно класиране: I място 

Индивидуално класиране: 

Владислава Димитрова - X д клас – наградена с грамота за най – добър 

нападател на турнира 

Състав на отбора: 11  девойки 

 

Юноши  VIII– Х клас 

Общинско първенство, проведено през м. януари 2020 г., гр. Русе 

Отборно класиране: V място 

Състав на отбора: 10 юноши 

Ръководител: Венета Велчева 

 

Шахмат 

 

V – VII клас 

Общинско първенство, проведено на 17.01.2020 г., гр. Русе 

Отборно класиране: II място 

 

VІІІ – Х клас 

Общинско първенство, проведено на 17.01.2020 г., гр. Русе 

Отборно класиране: І място 

Индивидуално класиране: 

Елена Иванова - VIа клас, най-добър състезател на IV-та дъска  

Станислав Ботев - VIIа клас, най-добър състезател на I-ва дъска 

 

Ръководител: Венета Велчева 

 

Футбол 

Общинско първенство футбол, проведено през м. ноември 11-12 клас 

Отборно класиране –  V място 

Състав на отбора –  20 ученици 

Ръководител: Енчо Василев 

  

Равносметка 

През изминалата учебна 2019/2020 г. Взехме учстие в ученическите 

игри с 12 /дванадесет/ отбора. Поради извънредната обстановка се 

проведоха само общинските първенства. 

На общински първенства завоювахме 5 /пет/ първи места. 

На общински първенства завоювахме 6 /шест/ втори места. 

На общински първенства завоювахме 1 /едно/ трето място. 

 

 

Изготвил: Дима Крос – председател  на ПК по ФВС 


