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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране
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Повече от отлично
премина Третият турнир
по хвърляния „ Дионисо-
полис” в гр.Балчик. Оча-
кванията ни за един ху-
бав празник на хвърля-
нията ,бяха стократно на-
дминати от очакваното.
Емоцията, радостта и
стотиците усмивки от
присъстващите няма как
да бъдат планирани.

Заявки за турнира бя-
ха подадени от 14 клуба
от цяла България, два пти
повече от предните годи-
ни. Над 100 състезатели
мериха сили в 17 дисци-
плини, на чисто новия
полигон по хвърляния в
гр.Балчик. Съоръжение-
то, изградено ни от Об-
щина Балчик, позволи за
първи път резултатите от
този турнир да станат
официални, тъй като ве-
че отговарят на всички
правила за провеждане
на състезания.

Разбира се ,че състеза-
телите не закъсняха да се
възползват от тази възмо-
жност и веднага регист-
рираха два нови НАЦИ-
ОНАЛНИ РЕКОРДА. С
това веднага поставиха

 където ще намерите богато разнообразие на
диопрични рамки и слънчеви очила на
атрактивни цени. Всеки вторник се

извършват безплатни прегледи от очен
лекар  специалист - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.

Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
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името на гр.Балчик в ис-
торията на рекордите.
Още в първата дисцип-
лина по хвърляне на чук
за момчета до 16 год.
балчишкият лекоатлет
Никола Колев поправи
грешката от лятото, ко-
гато позволи да му взе-
мат рекорда само с 25
см. преднина, и сега
пред погледите на балчи-
шката публика регист-
рира новия Национален
рекорд в тази дисципли-
на от 59.25 м. Веднага
след него в сектора за
копие, плевенчанката
Геновева Иванова с
треньор Галя Николова,
събра овациите на вси-
чки с поставянето на
новия Национален ре-
корд в дисциплината
„Хвърляне на копие за
девойки младша въз-
раст” с резултат 38.89 м.
Присъствието на наши-
те специални гости, ка-
то президента на Бъл-
гарска федерация по
лека атлетика Добро-
мир Карамаринов и
спортния директор Ди-
ян Драшков  мотивира-
ха атлетите да покажат

най-доброто от себе си.
За първи път турнирът
имаше и своя професи-
онален водещ в лицето
на Александър Ванге-
лов, който през целия
ден неуморно коменти-
раше и допълнително
стимулираше състеза-
телите.

В края на турнира
балчишкия клуб
СКЛА“Черно море –
2005“ отчете общо 20
спечелени медала, от
които шест златни, се-
дем сребърни и седем
бронзови.

Почетната купа „ДИО-
НИСОПОЛИС“, предна-
значена за най-добрия
чукохвърляч при мъже-
те, и тази година беше
спечелена от многокра-
тния шампион на Бълга-
рия Айхан Апти, където
на стълбичката заедно с
него се качиха още два-
ма балчиклии, като вто-
ри стана Здравко Дими-
тров, а трети Борис Йор-
данов. Четвъртият при
мъжете стана пак балчи-
клия – Даниел Джахани.

Фурор в хвърлянето
на чук при най-малките

момчета до 14 год. нап-
рави Валентин Андреев,
който пет пъти изпрати
двукилограмовия уред
над 70 метра, като запи-
са 75.19 м. в най-добрият
си опит. Перфектното му
техническо изпълнение
не остана незабелязано и
беше бурно аплодирано
от всички присъстващи.
С това си постижение
той направи сериозна
заявка за своето бъдещо
развитие в тази дисцип-
лина. След него на стъл-
бичката се качиха него-
вите съотборници Дани-
ел Ал Атраш и Станис-
лав Петелев. Галин Гос-
подинов и Калоян Ива-
нов, които от скоро опо-
знават тази сложна тех-
ническа дисциплина се
наредиха четвърти и пе-
ти. В същата дисципли-
на, но при момичета до
14 години, Весела Тодо-
ра стана втора , а Кате-
рина Димитрова трета.

Радост в сектора за гю-
ле донесе и Христо Бан-
ков , който изпрати свое-

то метално кълбо на
17.67м., с което си нап-
рави личен резултат и се
изкачи на първото мяс-
то при юноши младша
възраст. Златно отличие
при тласкането на гюле
при момчета до 16 год.
спечели Никола Колев /
новият рекордьор на
чук/. Шампионка при
хвърлянето на чук за де-
войки младша възраст
отново стана най-добра-
та чукохвърлячка на
България ,Екатерина Ди-
мова . При хвърлянето на
копие сребърен меда-
лист стана Вилимир Ка-
раиванов, а бронзов
Йордан Стойчев. В тлас-
кането на гюле втори
стана Здравко Димитров
, а трети Айхан Апти.

Сребърни медали си
спечелиха и Николай Ни-
колов в сектора за мятане
на диск ,и Живко Госпо-
динов в сектора за хвърля-
не на чук за юноши стар-
ша възраст. Бронзови отл-
чия си извоюваха и Невал
Ремзиева / хвърляне на чук

за девойки старша възраст
/ и Валентин Янев / хвър-
ляне на копие за момчета
до 16 год./ Най – голяма ат-
ракция на състезанието
направиха най- малките ни
атлети, които са на възраст
от 4 до 10 години, но ма-
кар и малки, показаха на
всички,че спортът в Бъл-
гария има бъдеще. Пока-
заха им, че точно те, след
време ще бъдат шампио-
ните и рекордьорите на
България. Децата изумиха
присъстващите с умения-
та си да хвърлят чук, копие
и гюле, като родителите, ко-
ито ги гледаха, не успяха да
скрият насълзените си очи.

Изключително сме до-
волни и горди от пости-
женията на всички наши
състезатели, всеки един
от Вас даде най-доброто
от себе си и това за нас е
най-важното. Показахте,
че сте уникални, по во-
ля, по дух и по спортни
качества. Благодарим Ви
,че Ви има точно такива.
Докато можем, ние ви-
наги ще бъдем зад Вас,
за да покажем, че наис-
тина САМО СИЛНИТЕ
ОЦЕЛЯВАТ.

Десислава АНДРЕЕВА
Председател на
СКЛА „Черно море 2005”
Балчик

Балчиклийте Айхан Апти, Здравко Димитров, Михаил Димитров (Добрич),
Борис Йорданов, треньорът Андриан Андреев - доволни от резултатите след
състезанието за хвърляне на чук (мъже).                  Фото: Маруся КОСТОВА

Третият турнир по хвърляния “Дионисополис” Балчик 2015 г. , показва масовостта на лекоатлетическия
спорт в Балчик.                                                                                                      Фото: Марияна ВЪРБАНОВА




