ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ В
КАМПАНИЯТА “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ - ЕСЕН 2014”
(24 октомври 2014 година, 11.00 ч. в РЗИ - В. Търново)

Цeремонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на
кампанията “Движи се и победи 2014” се извърши в присъствието на средствата за
масова информация и организаторите на кампанията - РЗИ - Велико Търново,
Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и
Младежкия дом.
С есенното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега
кампании става 27, а общият брой на участниците - 15 315 души, в това число и
290 семейства.
Есенният етап на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода
4 - 18 октомври и включваше 3 туристически маршрута: до парк Ксилифор, по
Буковската екопътека до язовир Бижев дол и по екопътеката от с. Присово до
местността Ксилифор.
Поради дъждовното време първият маршрут на кампанията и спортнотуристическият празник в парк Ксилифор бяха отложени с една седмица и се
проведоха на 4 октомври. В спортно-туристическия празник над 200 деца и
ученици от Велико Търново участваха в туристическите щафети и спортни
състезания – плажен волейбол, бадминтон, стрелба в цел, колокрос, блиц-турнир
по шах, както и в центровете на предизвикателството (катерене по въжена стълба
и катерачна стена, „тролей над езерото”).
В откритото ателие по рисуване на тема „Улицата, на която искам да
живея” се включиха 28 малки художници, а авторите на шестте най-добри
творби получиха предметни награди.
На сцената в парк Ксилифор беше експонирана фотоизложба със снимки от
проведения през месец май 2014 година ученически фотоконкурс на тема „За
чиста околна среда”.
За втора поредна година в организираните образователни игри за знания и
умения по безопасност на движението и употребата на алкохол взеха участие
близо 140 души - ученици, родители и педагози, които изпълняваха различни
задачи, съобразно възрасттта си - познаваха пътни знаци, решаваха тест, редиха
пешеходна пътека и пъзел, отговаряха на въпроси по темата алкохол. Всички
участници в надпреварата получиха награди, осигурени от Националната програма
за превенция на хроничните незарзни болести 2014 – 2020 г.
На 4 октомври беше открита туристическа библиотека в Туристическия
учебен център „Момина крепост”, съдържаща над 1000 книги и периодични
издания с туристическа тематика, художествена и учебна литература. Едни от
първите дарители на библиотеката са организаторите на кампанията „Движи се и
победи” - Регионална здравна инспекция - Велико Търново и Младежкия дом.
По туристическите маршрути на есенната кампания преминаха общо 344
деца, ученици и възрастни хора (в това число и 11 семейства), 187 жени и 157
мъже. По-голямата част от тях (282 души - 81,98%) са участвали и в предишни
издания на „Движи се и победи”, а за първи път са се включили 62 души.
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Активността на участниците в есенния дял по възрастови групи е
аналогична на тази от предходните години:
 на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял
се нарежда възрастовата група 11 - 14 години - 126 деца и ученици (36,63%
от всички участници);
 на второ - възрастовата група 4 - 10 години - 73 ученика (21,22%)
 на трето място - възрастовата група над 65 години (50 души - 14,53%),
следвана от участниците във възрастовите групи: 46 - 64 години (43 души 12,50%), 20 - 45 години (35 участника - 10,17%) и 15 - 19 години (17
ученика - 4,94%).
В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 5
училища и Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”, като с най-много ученици и
педагози са ОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Вела Благоева” и ОУ „Христо
Ботев”.
В „Движи се и победи - есен 2014” са регистрирани 111 непушачи, което
отново представлява по-голямата част (86,72%) от възрастното население,
включило се в кампанията (128 души).
Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в
кампанията показват, че физическата активност е фактор, който благоприятства
поддържането на артериалното налягане в нормални граници. Измерено беше
кръвното налягане на 100 души (78 жени и 22 мъже), на възраст от 29 до 80
години. С нормални и оптимални стойности на кръвното налягане (под 140/90
мм живачен стълб) са по-голямата част от измерилите кръвното си налягане - 82
участника (82,00%), 80,77% от жените и 86,36% от мъжете. При 18 лица (18,0%)
е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен
стълб) - при 19,23% от жените и при 13,63% от мъжете.
Сред участниците в туристическите походи бяха разпространени 11
заглавия здравно-образователни и информационни материали.
В жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи - есен 2014” се
състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3
туристически маршрута, а това са 124 души (74 жени и 50 мъже) - 36,05 % от
всички участници. Делът на участниците в жребия е по-голям от този през
пролетта на 2014 година (32,62% - 106 души) и есента на 2013 година (22,97% 150 души), което е положителен резултат.
Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
 Наградата във възрастовата група 4 - 10 години (раница и енциклопедия
Римляните) се изтегли между 27 деца
Спечели: Мая Кочева на 9 г. от ОУ „Бачо Киро”
 Наградата във възрастовата група 11 - 14 години (раница и комплект за
бадминтон) се изтегли между 25 ученика
Спечели: Петър Стойчев на 12 г. от СОУ „Вела Благоева”
 Наградата във възрастовата група 15 - 19 години (спортна чанта и аудио
слушалки ) се изтегли между 6 ученика
Спечели: Александър Рашков на 16 г. от СОУ „Ем. Станев”
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 Наградата във възрастовата група 20 - 45 години (туристическа раница и
стенен часовник с термометър и хидрометър) се изтегли между 14
души
Спечели: Адриана Кривчева на 30 г. от Велико Търново
 Наградата във възрастовата група 46 - 64 години (одеало за пикник и
тостер за филийки за хляб) се изтегли между 28 души
Спечели: Цветан Долмов на 57 г. от Велико Търново
 Наградата за участниците над 65 години (олекотена завивка и термос)
се изтегли между 24 души
Спечели:Георги Христов на 72 г. от Велико Търново
 Наградата за непушач над 18-годишна възраст (туристически стол и
кантар за измерване на телесното тегло) се изтегли между 58 души
Спечели: Николина Янкова на 53 г. от Велико Търново
 Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност 50 лв.)
се изтегли между 6 семейства
Спечели: сем. Иван и Цветанка Кючукови от Велико Търново
Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на:
Елеонора Маринова на 5 г. от град Велико Търново (ЦДГ „Ивайло”), която
печели Пъзел, комплект за рисуване и детска топка
Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на: Росица
Петрова на 80 г. от град Велико Търново, която печели Електрическа кана за
вода и комплект домакински прибори
 Голямата награда (велосипед ROUTE) се изтегли между 24 души,
преминали и 3-те маршрута на кампанията
Спечели: Стоян Долапчиев на 60 г. от Велико Търново
ВРЪЧВАНЕ НА ГРАМОТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА, ВЗЕЛИ НАЙ-АКТИВНО УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
Организаторите на кампанията присъдиха грамоти за най-активно участие в
есенния дял на „Движи се и победи 2014” на следните училища:
1. ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново, включило се в кампанията
с най-голям брой участници - 62 ученици и преподаватели;
2. СОУ „Вела Благоева” - Велико Търново (54 ученици и
преподаватели);
3. ОУ „Христо Ботев” - Велико Търново (35 участника).
Наградата на Младежки дом Велико Търново за най-атрактивен участник в
спортно-туристическия празник в парк Ксилифор се присъди на Димитър
Кирилов Дикелов, ученик в 6А клас на ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново.
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