Възстановен е футболният отбор в Павликени
Петък, 24 Февруари 2012 18:16

Започнаха тренировките на

възстановения мъжкия футболен отбор в Павликени.

На стадиона в града се събират за тренировки играчите от основнот ядро на
общинският ФК „Павликени”.

Миналата седмица кметът инж.Емануил Манолов събра в залата на Община Павликени
местни футболни деятели и бивши състезатели, които да сформират отбора.
Възстановяването на мъжкия отбор беше сред основните акценти в предизборната
кампания на инж.Манолов.
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Общинският съвет вече одобри при гласуването на общинския бюджет за 2012г.
предложената от кмета сума от 32 700лв. за издръжката на футболния клуб.

***

Историческа справка на музея в Павликени дава повече информация за създаването
на футболния клуб и развитието на спорта в града през годините.

През ноември 1922г. е проведено учредителното събрание на спортно дружество
„Гранит”.
Мястото е
новата къща на поп Константин. Избраното ръководство е в състав – председател е
Чудомир Петров, секретар – Денчо Стоянов, Цоньо Станчев – касиер, Ангел Караязов –
капитан на отбора, Пенчо Боянов – завеждащ спортна дейност, Марин Попов и Коста
Харизанов – членове.

Първата футболна среща се провежда през пролетта на 1923г. с отбора на
„Левски”-Горна Оряховица. Срещата завършва с победа на павликенчани. През
1924-1925г. отборът участва в турнир в Търново и от 10 отбора се класира на 3-то
място. През 1926г. става член на Великотърновската окръжна спортна област.

Няколко години по-късно клубът е преименуван на Спортен клуб „Царица Йоанна”.
Членове на спортното дружество са участвали и националния отбор на България по
лека атлетика в периода между двете световни войни.
През 1930г. под патронажа на „старейшината” Атанас х.Славчев се създава и втори
спортен клуб – „Хаджи Славчев”
, който първоначално се казва „Победа”. През 1931г. клубът е приет за член на
Българската национална спортна федерация, а през 1932г. е осветено знамето на
клуба. През 1932г. отборът е на трето място във ВТОСО. През 1934г. отборът играе
първата си международна среща в Румъния.
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