XVIII Коледен турнир по волейбол
Купа „Иван Николов“ – девойки старша възраст
15 – 18 декември 2014 г.
Волейболен клуб „Звезди 94“ към 81. СОУ „Виктор Юго“ е създаден на
08.12.1994 г., като първи училищен клуб в
България. От 1996 г. за треньор на клуба е
назначена г-жа Верка Николова – сегашен
вицепрезидент на Българската федерация
по волейбол. В памет на нейния съпруг,
големия български състезател и треньор
Иван Николов, починал същата година,
ръководствата на ВК „Звезди 94“ и 81. СОУ
„Виктор Юго“ решават да организират
мемориален турнир по волейбол за девойки
Купа „Иван Николов“.
Вече 18 години състезанието се
провежда в дните преди Коледа без прекъсване, което го прави най-значимата изява за
младите волейболистки. В турнира взимат участие най-силните отбори за момичета и
девойки в България, като в много от неговите издания се включват клубове от Гърция,
Македония, Турция, Сърбия.
Турнирът е трамплин за израстване на всички наши национални състезателки от
вече три поколения и събитие, което намира широк отзвук във волейболните среди. В
последните години чрез медийния партньор BG.Volley турнирът е предаван пряко по
интернет и следен от почитателите по цял свят.
През декември 2014 г. се проведе осемнадесетото издание на турнира. Участие
взеха състезателки от най-силните осем волейболни клуба за девойки старша възраст в
страната. След оспорвани двубои класирането е, както следва:
1.
ЦСКА
2.
ВК „Казанлък Волей“
3.
„Локомотив“
4.
„Звезди 94“
5.
„Славия“
6.
„Левски“
7.
„Хектор“
8.
„Левски Волей“
Провеждането на турнира съвпадна с отбелязването на 20 години от създаването
на ВК „Звезди 94“. По този повод в залата присъстваха зам.-министърът на
Министерството за младежта и спорта г-н Станислав Николов, представители на
Столична община, много световноизвестни волейболни величия, като Борислав Кьосев,
Антонина Зетова, Евгени Николов, Мила Кьосева, Ваня Соколова, треньори и настоящи
състезатели.
От името на президента на Българската федерация по волейбол г-н Данчо
Лазаров бяха връчени почетни плакети на директора на 81. СОУ „Виктор Юго“ г-н
Емил Христов и на председателя на ВК „Звезди 94“ Владимир Паскалев за техния
принос в развитието на волейбола в България.
През 1993 г. съвместно със Спортен съюз на Северен Рейн – Вестфалия,
Министерството на културата на Северен Рейн – Вестфалия, Комитета на младежта и
спорта на Република България и ръководството на 81. СОУ „Виктор Юго“ е създаден
проект „Търсете таланти и развивайте техните качества“.
През 1994 г. е създаден собствен проект на базата на гореспоменатия – „Дом,
училище, спорт“, чрез който се цели децата да спортуват там, където живеят и учат, и

чрез който искаме да докажем, че спорт и училище могат да се съчетават успешно на
високо ниво.
На основата на този проект е създаден първият училищен клуб по волейбол
„Звезди 94“ през 1994 г.
За 20 години през клуба са преминали над 1500 деца. ВК „Звезди 94“ е приет за
член на БФВ и участва в състезанията от републиканския календар. Същевременно той
взима участие и в Републиканските ученически игри, защитавайки успешно името на
град София, като за 16 години печели 10 пъти шампионската титла. Отборите от ВК
„Звезди 94“ представят достойно град София и на редица международни турнири и
Балкански игри, печелейки
призови места и медали в
Гърция, Италия, Македония,
Сърбия. 81. СОУ „Виктор
Юго“ и ВК „Звезди 94“ са
дали
през
годините
9
състезателки в националните
отбори на България за
различните възрасти, а 7
момичета играят и в момента
в престижни отбори в Европа.
След завършване на средното
си образование 17 наши
девойки са приети с пълна
спортна стипендия в различни
колежи и университети в
САЩ. По този начин осъществяваме идеята на проекта „Дом, училище, спорт“ спортът
и образованието да вървят ръка за ръка.
През 1997 г. в памет на големия български състезател и треньор Иван Николов
волейболен клуб „Звезди 94“ и ръководството на 81. СОУ „Виктор Юго“ организират
коледен турнир по волейбол Купа „Иван Николов“.
Този турнир става ежегоден и се провежда вече 18 години, като се превръща в
най-престижното състезание по волейбол за девойки, чакано с нетърпение от
състезатели, треньори и спортната ни общественост. Подкрепено от Столична община,
федерацията по волейбол и Министерството на младежта и спорта, в него взимат
участие най-добрите отбори от България, както и отбори от Гърция, Македония,
Турция и Сърбия.
Волейболен клуб „Звезди 94“ е награждаван многократно за своята дейност и
усилията за популяризиране на спорта от ММС, Българската федерация по волейбол,
както и от Столична община за защита на престижа на град София.

