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Балчишките гимнастици начело на зоналното състезание в Русе

"Балчик винаги е бил
нашата приятна изненада, с радост сочим балчиклийки за пример на
останалите групи." С тези спонтанни думи бе
изразена емоционалната оценка на Бончев,
председател на Федерация "Спорт за всички"
София. Това се случи на
12 юни 2014 г. в град Русе, където се състоя поредното зонално първенство на групите за
гимнастика от Северна
България. Присъстваха
гимнастици-ветерани
от Русе, Варна, Балчик,
Разград, Г.Оряховица,
Плевен, Казанлък, Вра-

ца и др. Под палещите
лъчи на слънцето и облаците русенски комари, 20-те отбора по обедно време /такава бе организацията на домакините за състезанието/
демонстрираха на градския площад пред многобройна, а поради върховия обеден час и оредяваща публика, своите
съчетания.
Жребият определи на
нашия отбор да представи своята композиция
"морски емоции" дванадесети по ред. Многобройната /всъщност
най-многобройна/ балчишка група от 52 же-

ни, боравещи с 5 уреда
- тояжки, ленти, топки,
обръчи и столчета, демонстрира гимнастика
с трудни, но много подходящи за възрастовите
особености елементи,
целящи да поддържат
физическата активност
на хората от ІІІ възраст.
Гимнастическото съчетание, дело на старанието, опита и главно оригиналните виждания на
Димка Малева, методист на клуб "Здравец",
наистина се отличава с
мобилност, трудност,
красота и полезност, без
да се търсят ефектни
елементи, служещи по-

Посетете Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
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

вече за израз на естетика. Естествено, че това е
резултат на упорити
тренировки, за които не
попречиха нито атмосферните условия през
зимата и пролетта, нито
разстоянията /част от
ветеранките - спортистки живеят във вилната
зона и в с.Кранево/, нито нуждата от голяма
спортна зала. Нито грипните кашлици и хреми,
нито високите или много ниски стойности на
кръвно налягане, нито
семейните задължения
и вълнения около деца
и внуци, не можаха да
спрат репетициите - без
неизвинени отсъствия,
без небрежни закъснения. Нещо повече - в
клуб "Здравец" се включиха нови членове, които бързо се адаптират и
всички участват в състезанието.
Тук трябва да се отбележи и благодари на ръководството на ОУ

"Св.Св.Кирил и Методий", където се провеждат тренировките в свободния от часове физкултурен салон, а също
и на ОУ "Антим І", което любезно предостави
големия физкултурен
салон за генерална репетиция. Гимнастическото
съчетание
"Морски
емоции", представено с
отговорност, старание и
умение, бе посрещнато
с аплодисменти от русенската публика, а по
време на шествието из
града, балчишката група
бе топло приветствана от
гражданите на най-големия дунавски град.
В края на състезанието, балчишкият отбор
бе поканен, заедно с
групата на гимнастиците от гр.Полски Тръмбеш, с която ги свързва
приятелство и взаимни
гостувания, да закрие
прегледа като представи
съвместна гимнастическа програма под мото-

то: "Спорт, здраве, дъл- ва, нейните помощничголетие" и "Приятелст- ки Елена Казакова, Ириво - вдъхновение".
на Братоева, положили
Радваща и по - скоро много старание за оргавдъхновяваща беше ре- низацията на пътуванеакцията на публиката, то и битовите подробнооценката на журито, на сти, благодарят от имеръководните органи на то на всички гимнастифедерацията. "Балчик- чки на Общинското рълии ни впечатляват ви- ководство и лично на
наги с нещо ново, ори- кмета Николай Ангелов
гинално." "Вие сте пре- за съдействието.
ди "А"-заяви и Вили
Благодарности и за
Минкова от УС на фе- удобното и приятно пъдерацията. Грамотата, туване, осъществено от
похвалите, бурните ръ- фирма "Ен Тур" Балчик
копляскания по време с шофьор Пламен Енна изпълнението топлят чев. Човекът е човек, косърцата на гимнастич- гато е на път, още повеките, радват ги и са вдъ- че, когато е гимнастикхновение за нови изяви. ветеран.
Председателят на клуб
Мария АНДРЕЕВА
"Здравец" Руска Ивано- Фото: Деспина МАРИНОВА

ЕТ “Георгиев - 2” Балчик
ПРЕДЛАГА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
Безплатна доставка в града
Ваучери (социално подпомагане)
Магазини: Белоконски и
левия портал на “Елпром”
Заявки на телефони: 0897753135; 0898882303

