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Борис Червенков на 75 години с изложба на
спортните си трофеи в ХГ Балчик

много дълъг
период от
2004 година до сега /
получените
преди това,
много помногобройни са изгубени/.
Не може с
думи да се
разкаже за
блясъка и
красот ат а
на изложените купи,
за
труда
и
упориНа откриването на изложбата присъстваха всички колеги на Борис тостта, за
Червенков от Общинския клуб по тенис на маса: арх.Георги Михай- усилията и
главно
за
лов, Красимир Михайлов, Иван Евтимов, Николай Станев и др.
м оже н е то ,
Ако на обикновения чо- руджа. В друга зала са те и отличията на един,
което стои
век, особено на този в изложени
живописни колкото известен, тол- зад тях. Борис обиква
по-напреднала възраст, табла на румънски ху- кова и скромен балчи- тениса от дете, 65 годиму дойдат в повече еже- дожници,
рисували клия – тенисистът Борис ни от съзнателният му
дневните битови грижи,
тревогите по бъдещето на младите /деца и
внуци/, телевизионните
предавания с тревожните новини за природните
катаклизми, с политическите сблъсъци, войни, избори и особено
цинизма в поведението
и вулгарния език на т.н.
„випове”, то тогава –
какво? Може би освен
разходките край морето, Една от витрините, с изложени в нея много купи, плаке/все още може да се въз- ти и медали от национални и международни състезания на
хитим на неповторимата балчишкия тенисист Борис Червенков, отдал 65 години от
хубост на балчишките живота си на любимия спорт.
хълмове, тук-там остаФото: Людмила ПЕТРОВА
нали незатулени от модерното строителство/, Балчик; в централното
живот са свързани с вълможем да потърсим фоайе могат да се видят Червенков. Познаваме нения, труд, с множество
утеха, при това съвсем платната и на най-из- го, усмихнат и добро- успехи, които греят в
естетическа, в нашата вестните балчишки ху- желателен, знаем, че е красивите купи, медали,
художествена галерия. дожници Георги Горчев добър по тенис на маса, плакети. 75-годишният
Тя заслужава нашето и Иван Чернев /дано често от двата балчишки тенисист не е престанал
внимание, особено след „окаяните” рамки не вестника научаваме за да се състезава. Знаем,
сполучливия и ремонт помрачават хубостта на успехите му и толкова! че той е популярен не
Но удивление и прият- само у нас, че участва в
и реконструкция на за- тези пейзажи/.
лите.
А зрителят, който не е на изненада, по-точно международни състезаВсеки салон предлага изкушен от живописта, истинско изумление ще ния на близки и далечни
експозиции от разноо- ще изпита истинско изпита човек, когато страни, където всякога е
бразно изкуство – фо- възхищение, ако посети види експонираните /по на първо, второ или потоси с исторически ма- скоро галерията. В една доста сполучлив начин/ рядко на трето място. Не
териали за Добруджа, от залите и е изложено толкова красиви златни, можах да преброя медаза освободителите и за безценно богатство – ме- сребърни и бронзови лите и всички отличия
цялата епопея на Доб- далите, купите, плакети- отличия, получени за не – може би над 70 златни,

сребърни и бронзови медала, 44 купи, 36 от които за първо място, плакети, грамоти. И това, само

от купи и медали. Вярвам, че насладата, усещането да си сред такава
красота е необикновено

ки на тенис…”
Аз, като част от екипа
на вестник „Балчишки
телеграф” го поздравя-

Борис Червенков - многократен шампион по тенис на маса
от Балчик.
Фото: Людмила ПЕТРОВА
за последните 12 години.
Много бяха приятелите и
близките на Борис Червенков, дошли в галерията да го поздравят за неговата 75- годишнина и
главно да се порадват на
това безценно богатство

изживяване, за което му
благодарим! А приятелят
му – аптекарят Калоян
Лазов казва: „Добре е да
играеш тенис, по-добре
е да печелиш винаги на
тенис, а най-добре е да
се забавляваш, печелей-

вам и се радвам, че благодарение на номинацията от нашата медия
Борис Червенков получи званието „Общественик на годината” още
през 2009 г.
Мария АНДРЕЕВА

Близки приятели на Борис Червенков, запалени по спорта тенис на маса, присъстваха на откриване изложбата
с ценните спортни трофеи на шампиона: 71 медала /37
златни, 9 сребърни, 25 бронзови/, 44 купи /36 за първо място, 1 за второ място и 7 за трето място/, 3 плакета /1 за
първо място и два за трето място/, стотици грамоти,
между които от световните първенства в София през
2009 г., в Истамбул 2011 г. и Бирмингам 2013 г.
Фото: Людмила ПЕТРОВА

На 20 ноември екипаж от Балчик стартира от Лас Палмас /Канарските острови/, ще
прекоси Атлантическия океан на борда на яхтата Blue Magic и Дай, Боже, ще финишира
успешно на остров Санта Лусия/гр.Родни Бей/

Снимка: БНР
За първи път от името
на Морски клуб – Балчик четирима души
ще прекосят Атлантиче¬с¬кия оке¬ан. Еки-

пажът на яхтата „Блу
Меджик“ премина с успех високите изисквания за безопасност, разрешаващи
участието

в трансатлантическата
регата „Атлантик Рали
фор Круизерс” (Atlantic
Rally for Cruisers), съобщи “Радио Варна”. Това

е много авторитетно
състезание с 30-годишна история.
Регатата стартира от
испанския град Лас
Палмас, Канарските острови, на 20 ноември и
се очаква да завърши на
17 декември на Карибите, остров Санта Лусия, пристанищния град
Родни бей. Има предвидена една спирка – това
е остров Кабо Верде.
На борда на яхтата
“Blue Magic”, която е
под френски флаг, се
състезават шкипер Никола Попов, Стоян Георгиев – председател
на Морски клуб Балчик, Николай Николов и

Станислав Петков.
На 2 октомври яхтата
отплава от балчишката марина и в рамките
на месец премина безаварийно Средиземно
море. „Вчера бе официалното откриване на мероприятието. На старт
са допуснати 300 лодки,
75 вече стартираха на
6 ноември, а другите
225 – на 20 ноември /
неделя/. Ние участваме в рейсинг класа – в
конкуренция с над 30
лодки, които са лидери в световен мащаб“,
сподели Стоян Георгиев. Притеснени сме от
конкуренцията, но имаме дух и сме нахъсани

за победа, добави той.
В елитното състезание
участват тимове от 31
държави – от Европа,
Австралия, Китай, Аржентина, Бразилия и
други точки на света.
През океана балчишкият екипаж ще измине
на високи обороти 2700
мили за около 15-20
дни. Лодката ще презимува на Карибите и напролет ще потегли обратно към България.
Още две български яхти
се състезават в регатата
– от Варна и Созопол.
Те са обаче в други класове и не са конкуренти
на балчиклии.
Българските екипажи

успяха да упражнят
правото си на глас за
президентския вот в
Лас Палмас, каза още
балчиклията Стоян Георгиев.
Стоян Георгиев, като
повторно избран общински съветник в
Балчик, успя да се завърне със самолет, за да
участва в тържествената сесия за полагане на
клетва като член на ОбС
и ще се завърне веднага
в България след финала
на 17 декември. Напролет отново екипажът ще
се събере, за да върне
„Синята магия” в родното море.
/Б.Т./

