ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”
На 26 октомври в Регионална здравна инспекция – Велико Търново се
проведе церемонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на
кампанията „Движи се и победи 2016”. Тя се извърши в присъствието на
организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
Кампанията за подобряване и укрепване на здравето на населението в
община Велико Търново се организира за шестнадесета поредна година от РЗИ Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица
1902” и Младежки дом - Велико Търново, и преминава под егидата на
председателя на Великотърновския Общински съвет.
С есенното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега
кампании става 31, а общият брой на участниците - 16 915 души, в това число и
348 семейства, което е един много добър резултат в полза на здравето на
населението в община Велико Търново.
1. КРАТКА ОЦЕНКА НА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”
Есенният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 1 - 15
октомври 2016 г. по 3 туристически маршрута: до парк Ксилифор, с. Арбанаси
и Преображенски манастир.
В рамките на трите похода, на крайните пунктове, над 200 души се включиха
в организираните образователни забавни игри - симулация с алкоочила,
подреждане на пешеходна пътека и на пъзели (пътни знаци), демонстрация на
пушещата кукла Сю.
На 1 октомври първият маршрут на кампанията приключи със спортнотуристически празник в парк Ксилифор, в който деца и ученици от 6 училища
и ЦНСТ ІІІ премериха сили в: туристическите щафети, центровете на
предизвикателството (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна
стена, „тролей над езерото”, туристически каяк), спортните състезания - плажен
волейбол, стрелба в цел, спортен риболов, Лъвски скок, бадминтон, колокрос.
блиц-турнир по шах. За първи път в рамките на празника под ръководството на
студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” в импровизирано ателие на открито
деца и ученици изработиха фигурки от дърво и глина.
По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи - есен
2016” преминаха общо 454 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 17
семейства), 264 жени и 190 мъже.
Това, което отличава есенния дял на „Движи се и победи” от предходните
кампании е, че близо две трети от участниците в него (61,2% - 278 души) са
преминали за първи път туристическите маршрути. Останалите 176 души
(38,59%) са участвали и в предишни кампании.
Активността на участниците в кампанията по възрастови групи е аналогична
с тази от предходните години:
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 на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен
дял се нарежда групата 11 - 19 години - 145 ученика (31,94% от всички
участници);
 на второ място е групата на 4 - 10 годишните деца и ученици (124
участника - 27,31%).
 на трето място - групата 46 - 64 години - 70 участника (15,42%),
следвана от групите 65 и над 65 години - 62 души (13,66%) и 20 - 45 години (51
лица - 11,23%).
В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 7
училища от община Велико Търново (ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Христо Ботев”,
СУ „Вела Благоева”, ОУ „П. Р. Славейков”, СУ „Ем.Станев”, ОУ „Димитър
Благоев” и ОУ „Д-р П. Берон” - гр. Дебелец).
В „Движи се и победи - есен 2016” са регистрирани 145 непушачи над 18годишна възраст, което представлява по-голямата част (77,96%) от възрастното
население, включило се в кампанията (186 души).
В рамките на кампанията е измерено кръвното налягане на 156 души (114
жени и 42 мъже), на възраст от 14 до 80 години, като с нормални (равни/под
139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен
стълб) на кръвното налягане са по-голямата част от тях - 124 участника
(79,48%) - 87 жени (76,31% от жените, измерили кръвното си налягане) и 36 мъже
(85,71% от мъжете). При 32 лица (20,51% от всички измерили кръвното си
налягане) е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм
живачен стълб) - при 27 жени (18,75% от жените) и при 6 мъже (14,28% от
мъжете).
2. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ НА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ –
ЕСЕН 2016”
В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те специални
награди (за най-малък и най-възрастен участник, за семейство и непушач над 18
навършени години) ще участват всички лица, преминали най-малко 2 от
обявените 3 туристически маршрути (105 души), а за поощрителната награда
ще се надпреварват участниците, преминали само един маршрут (349 души). За
голямата награда ще се състезават участниците в кампанията, обходили и 3-те
маршрута.
Наградите са подаръчни ваучери на стойност 30 лв. и 50 лв., спортни и
туристически принадлежности.
Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
 Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (ваучер за подарък на
стойност 30 лв.) се изтегли между 12 деца.
Спечели: Мартин Атанасов ва 9 г. от СУ „Ем. Станев”
 Наградата във възрастовата група 11 – 19 години (ваучер за подарък на
стойност 30 лв.) се изтегли между 24 ученика.
Спечели: Деница Стефанова на 16 г. от СУ „Вела Благоева”
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 Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (ваучер за подарък на
стойност 30 лв.) се изтегли между 9 души.
Спечели: Ралица Тодорова на 21 г.
 Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (ваучер за подарък на
стойност 30 лв.) се изтегли между 26 души.
Спечели: Снежана Пънова на 48 г.
 Наградата за участниците в групата 65 и над 65 години (ваучер за подарък
на стойност 30 лв.) се изтегли между 33 души.
Спечели: Велика Минкова на 72 г.
 Специалната награда за непушач над 18-годишна възраст (ваучер за
подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 63 души.
Спечели: Христо Стефанов на 48 г.
 Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност 50 лв.)
се изтегли между 7 семейства.
Спечели: сем. Мария Иванова, Златко и Александър Върбанови
 Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на Халил Сабер
на 9 години от СУ „Ем.Станев” във Велико Търново (преминал 1-я и 3-я
маршрут на кампанията), който печели ваучер за подарък на стойност 30
лв.
 Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на Кольо
Колев на 80 години от Велико Търново (преминал и трите маршрута на
кампанията), който печели ваучер за подарък на стойност 30 лв.
 Поощрителната награда (одеало за пикник) се изтегли между всички
участници в кампанията, преминали само един маршрут, това са 349 лица.
Спечели: Мария Тишева на 73 г.
 Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет
(плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъжда за
втори пореден път на ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, включило се с
най-голям брой ученици и преподаватели – 110 участници (наградата ще
връчи г-н Венцислав Спирдонов)


Наградата на Регионалния координатор на Министерството на
младежта и спорта – пъзел се изтегли между всички участници в
кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите
маршрути, това са 277 млади хора
Печели: Мария Найденова на 16 г.

 Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортнотуристическия празник в парк Ксилифор – футболна топка се присъжда на
Павел Иванов, на 10 години, от 4 г клас на ОУ „П. Р. Славейков” –
Велико Търново и ще бъде връчена от г-н Румен Петров.
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 Голямата награда (велосипед, CASPER 2) се изтегли между 31 туристи,
преминали и 3-те маршрута на кампанията
Спечели: Яна Петрова на 10 г. от ОУ „Димитър Благоев”
3. 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 2016” на следните училища:
1. ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново, включило се в кампанията с найголям брой участници - 110 ученици и преподаватели в първия и третия
маршрут на кампанията.
2. ОУ „Христо Ботев” - Велико Търново (59 участника), включило се в
първия и третия маршрут на кампанията.
3. СУ „Вела Благоева” - Велико Търново (54 ученици и преподаватели) - в
първия и третия маршрут на кампанията.
Честито на победителите в есенното издание на кампанията „Движи се
и победи 2016” и до нови срещи!
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