Обласні фінальні змагання з баскетболу
14 квітня 2016 року в смт Братське відбулися обласні зональні змагання з баскетболу серед
дівчат. Команда Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, яка захищала честь Первомайського району,
виграла всі матчі в команд Братського, Арбузинського і Кривоозерського районів і вийшла у фінал
обласних змагань.
19-20 квітня 2016 року в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 відбулися обласні змагання
з баскетболу серед дівчат. Відповідно до умов проведення до фінальних ігор потрапили команди,
які у своїх групах зайняли І та ІІ місця. Згідно з регламентом змагань 8 команд були поділені на
дві підгрупи. До першої підгрупи потрапили Ленінський район м. Миколаєва, Миколаївський
район, Первомайський район, м. Очаків. До другої підгрупи потрапили м. Вознесенськ,
Єланецький район, Братський район та смт. Баштанка.
У першому турі команда Первомайського району поступилася команді Ленінського району
з рахунком 21:16, команда м. Очаків перемогла команду дівчат Миколаївського району.
У другому турі Ленінський район
переміг Миколаївський район, команда
Первомайського
району
перемогла
команду м. Очаків з рахунком 28:25.
У третьому турі команда м. Очаків
програла дівчатам Ленінського району,
команда Первомайського району перемогла
команду
Миколаївського
району
з
рахунком 38:21.
Дуже цікаві і захоплюючі матчі
пройшли у фіналі змагань. У матчі за ІІІ і ІV
місце команда дівчат Первомайського
району здолала смт. Баштанка з рахунком
47:36, команда Ленінського району
перемогла команду дівчат м. Вознесенська.
У підсумку команди посіли такі місця:
І місце - Ленінський район (м. Миколаїв)
ІІ місце - м. Вознесенськ
ІІІ місце – Первомайський район
Начальник Миколаївського відділення
комітету з фізичного виховання та спорту
Кулішов О.Ю. нагородив команду Почесними
грамотами. Команда Первомайського району
складалася з учнів Лисогірської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1: Савчук Олеся, Романюк
Катерина, Шкрябітько Людмила, Волошина
Катерина, Патлах Яна, Кузьменко Аліна,
Чепурна Катерина, Зінкевич Анна, Малова
Вікторія, Томеєва Дарина.
Команду до змагань готували вчителі
фізкультури Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1 Кириленко В.Ю. та Бєлєнцов О.О.

Головний спеціаліст відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації
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