ВЪЛНУВАЩО Е ДА СЕ ЧУВСТВАШ ЩАСТЛИВ!

Понякога щастието ни избира само. Само трябва да го посрещнеш в делника си и то започва да расте, да пише
своя история, да се съчетава с друго щастие и да се превръща в красиви спомени и пожелани моменти в
бъдеще! Така е пристигнало щастието и при цял отбор от лъчезарни момичета. Годината е 2018, мястото
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, поводът- създава се училищен отбор по баскетбол.
Бъдещите шампионки за възрастта си в ученическото първенство по баскетбол споделят, че е било много
трудно да повярват във възможностите си. Част от момичетата за първи път докосват баскетболна топка, но
желанието, приятелството и забавлението чрез спорт ги мотивират и сплотяват. Безотказната подкрепа от
треньора Радостин Симеонов е едно от важните условия за успехите . „Той неразколебимо вярваше в нас“казват девойките. Успехът идва! Отборът завършва с победа през 2018 година в град Казанлък и се класира за
областния кръг на първенството в Стара Загора. „Там не победихме ,но оставихме сърцето си на игрището“продължават да разказват достойните деветокласнички.
В началото на 2019 година отново започват усилени тренировки. В отбора на момичетата вече има нови
попълнения от новоприетите ученици. Успяват да победят отбора на СУ „Екзарх Антим I“ във възрастова група
8-10 клас на финалите в град Казанлък, успешно се преборват и за първото място в по- голямата възрастова
група- 11-12 клас, като изиграват победен мач срещу отбора на Профилирана хуманитарна гимназия "Св.Св
Кирил и Методий"
Предстои областният кръг на ученическото първенство. Отборът на момичетата от Професионална гимназия
„Иван Хаджиенов“ продължава да тренира и да мечтае за нови победи, но всичките му членове отдавна са
победили в друг един мач. този на скучното ежедневие срещу динамичното и вдъхновяващо живеене!
Победителят е ясен! Момичетата се забавляват, мечтаят, празнуват младостта си, създават приятелства и
колекционират щастливи мигове! Поздравления, шампионки!!! Екипът на вашето училище се гордее в вас и ви
подкрепя!

