
                                                                               ТРИУМФ                                       8- 14 декември 2016 г.  5

Валентин Андреев е достойното синовно продължение на атлетическото сем.Десислава и Андреан Валентин Андреев е достойното синовно продължение на атлетическото сем.Десислава и Андреан 
Андрееви.                                                                                                                              Фото: Георги ЙОВЧЕВ Андрееви.                                                                                                                              Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Тайната на триум-
фа се крие в по-
стоянството, и то с 
устойчиви темпове, 
където всичко е под-
чинено в името на 
победата.Там, къде-
то “Само силните 
оцеляват”- девизът 
на нашите състезате-
ли от СКЛА” Черно 
море- 2005” - Балчик, 
с президент г-жа Де-
сислава Андреева ѝ 
треньори Андриан 
Андреев и Здравко 
Пламенов Димитров, 
които отново разкри-
ха тайната на сила-
та на човешкия дух. 
Този път той се про-
яви в единадесетото 
издание на избора 
„Десетте най-изя-
вени атлети”. През 
2016 г. атлетите на 
Балчик донесоха го-
ляма спортна слава 
и авторитет за нашия 
град, завоювайки 57 
медала  /21 златни, 22 
сребърни, 14 бронзо-
ви медала/, класира-
не в челната шестица 
на България и високи 
отличия в чужбина.
На този ежегоден 
празник на спортната 
атлетическа номина-
ция, превърнал се в 
култов за нашия град, 
присъстваха тради-
ционно кметът на 
Община Балчик- г-н 
Николай Ангелов със 
своята съпруга д-р 
Румяна Малчева Ан-
гелова, общинският 
съветник г- жа Иван-
ка Бързакова, възтор-
жената публика от 
просълзени майки, 
дядовци, баби, мла-
ди лели и притихна-
ли бащи. Салонът на 
балчишкото читали-
ще “Васил Левски”бе 

претъпкан. 
По утвърдена тра-
диция йерей Тодор 
Тошев отслужи бла-
годарствена молитва 
за благоденствието 
на този преуспяващ 
наш спортен клуб – 
СКЛА „Черно море 
2005”. Младите воде-
щи Николета Стойко-
ва и Преслав Вълев 

ни запознаха увлека-
телно с разнообра-
зието на проведени-
те спортни изяви, 
за които обстойно и 
развълнувано г- жа 
Десислава Андреева, 
председател на клу-
ба, доразказа. Тя из-
тъкна усърдието на 
атлетите и техните 
треньори, лишенията 

Десетте най-добри спортисти 
на СКЛА “Черно море 2005” за 2016 г.

и препятствията, кои-
то са преодолели, и 
благодарността най-
вече за персонална-
та помощ на нашия 
кмет, за физкултур-
ния салон, даден за 
тренировки от г-жа 
Румяна Петрова, ди-
ректор на ОУ “Антим 
I” Балчик, невидимия 
за останалите труд на 

нежната и красива 
д-р Цветелина Дон-
чева, за двамата все-
раздаващи се треньо-
ри, благодарствените 
думи от състезатели-
те, казани за тях по 
микрофона, често с 
приглушен глас, но 
с много признател-
ност.
Препълнената и пре-

хласната от възторг 
зала избухна с детско 

изумление, когато на 
сцената се явиха тези 
над сто наши деца, 
племенници, внуци, 
наши талантливи ат-
лети, проявили се в 
спорта наши съграж-
дани - за последните 
десет години. 
Тази година за при-
ятели на клуба бяха 
обявени и наградени 
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с плакет: Емил То-
доров- председател 
на местната детско- 
юношеска футболна 
школа, гостите ни от 
Молдова, дошли да 
тренират на нашия 
полигон за хвърляния 
за подготовката си за 
Олимпийските игри 
в Бразилия: Марина 
Никишенко, Сергей 
Маргиев и техния 
треньор Сослан Мар-
гиев.
Отново на преден 
план се откроиха 
участията,  резулта-
тите,  постигнати на 
националните пър-
венства, различните 
турнири, мемориалът 

“ Огнян Илиев”, бал-
канският шампионат 
в Питеще- Румъния, 
в Болу- Турция. Раз-
бира се ѝ национал-
ният рекорд, поста-
вен от балчиклията 
за момчета до 16 г.- 
Валентин Андреев – 
71.82 м.
За да стигнем до фи-
нала ѝ благодарим 

на техния изпълнен 
с емоция, съзнателен 
ѝ упорит труд, нека 
посочим номинаци-
ите: 
№ 1 е Айхан Бесим 
Апти /награден за 
пореден път от бал-
чишкия кмет/
№ 2- Валентин Ан-
дреев
№ 3- Екатерина Ди-
мова
№ 4- Живко Госпо-
динов
№ 5- Здравко Дими-
тров
№ 6- Никола Колев
№ 7- Мария- Магда-
лена Абрашева
№ 8- Никола Янъков
№ 9- Валентин Янев

№ 10- Невал Рамие-
ва Ремзиева.
Балчишките леко-
атлети отново ще 
ни зарадват /всички 
сме убедени в това/, 
щом се завърнат 
от Добрич, когато 
от 31. 01. 2017 г. до 
4. 02. 2017 г. ще се 
проведе Национал-
ният шампионат за 

всички възрасти в 
зала. Националният 
шампионат по зимни 
хвърляния на 25 и 26 
февруари 2017 г. ще 
бъде за втори път в 
нашия град Балчик, 
както и утвърдени-
ят вече, пети по ред, 
Турнир по хвърля-
ния “Дионисополис” 
на 14 май 2017 г.
Всички тези атлети-
чески състезания са 
нужни, за да могат 
нашите състезатели 
да доказват и отсто-
яват себе си, незави-
симо как ги възпри-
емат околните, като 
доказват златното 
правило: “ Здрав дух 

в здраво тяло”, да 
сверяват часовници-
те на своя талант с 
предоставените им 
условия, с умението 
да ни доставят отно-
во ѝ отново радост 
с успехите, тъй не-
обходими в днешно 
време.

Георги ЙОВЧЕВ


