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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32
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Голф игрище „Тракийски скали“ Фото: Румен ТОДОРОВ 
Варненецът Андон Тушев 
спечели осмото издание на 
турнира “Интерсервиз Узу-
нови”, проведен на голф 
игрище “Тракийски скали” 
в събота, 29 юли. В група А, 
където играят най-добрите 
състезатели, той постигна 
33 точки, следван от Красен 
Пендов с 29 т. Победителят в 
предишни издания на турни-
ра – добруджанецът Свето-
слав Станиславов, направи 
20 точки и зае 5-о място в 
класирането, предхождан от 
третия Стоян Генов и чет-
въртия Любомир Тушев. 
Във втората по сила група Б, 
с нива на умения – хендикап 
между 13 и 24, първо място 
зае Иван Делчев с 38 точки, 
следван от Кармен Швьобел 
с 37 т., и Веселин Велев с 
36 т.
В трета група, играещи при 
хендикап от 25 до 36, начело 
застана Анжела Брубакер с 
40 точки. Втора бе Цветанка 
Делчева с 38 т., а трета – Ан-

дреа Транчиовеану. 
Победителите получиха те-
левизори “Шарп” и други 
награди. 
“Тазгодишното осмо изда-
ние на турнира минава също 
под егидата на “Варна сити 
парк – Юг” - каза организа-

торът на турнира Красимир 
Узунов. -   Постарали сме се 
в този нов и иновативен жи-
лищен комплекс във Варна 
да заложим най-съвременни 
технологии, правещи жи-
вота и ежедневието у дома 
по-хубави, уютни и близки 

до природни сили и даде-
ности. Отполението ще бъде 
изцяло от минерална вода, 
добивана от две хиляди 
метра с температура 48-49 
градуса по Целзий. Освен за 
отопление, озонираната вода 
ще бъде подходяща за до-
машни СПА-процедури и за 
пиене. Какво в голфа, така и 
в ежедневието се стараем да 
предоставим на хората нов 
начин на живот.”
С осмото издание на турни-
ра за купата на “Интерсер-
виз Узунови” състезанието 
се превръща в едно от най-
старите у нас, утвърждаващо 
голфа като спорт по Добру-
джанското Черноморие. По 
същото време на голф иг-
рище “Лайтхаус” бе прове-
ден традиционният турнир 
“Монтли медал”, за който 
дойдоха представители от 
Европейския Тур по голф.
                   Румен ТОДОРОВ

Валентин Андреев спечели бронз и 
подобри рекорд на чук

Едва 15-годишният Ва-
лентин Андреев спечели 
бронзов медал от дисци-
плина хвърляне на чук за 
момчета от програмата на 
Европейския младежки 
олимпийски фестивал в 

Дьор, Унгария, с нов на-
ционален рекорд за юноши 
под 18 години – 69.60 м.
 Валентин Андреев трени-
ра при баща си Андриан 
Андреев в родния Балчик 
и държи рекордите на Бъл-

гария за момчета (75.13 м 
с 4 кг чук) и за юноши по 
18 години (69.60). Андре-
ев постави нов рекорд и 
на гюле наскоро (17.45 на 
момчета под 16 години).
 Нека отбележим, че Ва-
лентин е с година по-ма-
лък от Кохан и Москален-
ко и ги превъзхожда (това 
се видя убедително на 
стадиона) – както в бър-
зината, така и в техниката. 
Валентин Андреев е нов 
лъч надежда за продълже-
ние на славните традиции 
в българското хвърляне 
на чук – от Васил Крумов, 
през Тодор Манолов и 
Емануил Дюлгеров, та до 
Иван Танев и Пламен Ми-
нев в наши дни!

                            Сп.”Атлетика”

51 голфъри играха в турнира 
“Интерсервиз Узунови 2017” 

„Черноморец” Балчик – „Ботев” Гълъбово 4: 1  Няма нужда от коментар. Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

Награждаване на варненския състезател Андон Тушев, спечелил тур-
нира. Фото: Румен ТОДОРОВ 

Играчи от България, Румъния, Русия, Австрия, Словакия, Финландия, Герма-
ния, Нова Зеландия и др. страни участваха в 8-ото издание на състезанието 
под егидата на “Варна сити парк – Юг”

ВОЕННИЯТ АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА полковник Леонид 
Кукуруза ДО ПАМЕТНИКА НА ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ, след панихидата, 
по случай 100-годишнината от смъртта на ген.Иван Колев  и 100 години 
от края на Първата световна война, когато конницата на ген.Иван Колев 
безпощадно печели всички военни битки.  Ген.Иван Колев е роден в бесараб-
ското село Бановка, чиято къща открива през 90-те год. на мин.век родолю-
бецът от Добрич Михаил Стоев /Бесарабски/.     Фото: Никола ГРИГОРОВ


