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Спортен клуб “Здравец” Балчик - домакин 
Още неотшумял въз-

торгът на балчиклии 
от VI Международен 
хоров фестивал „Чер-

номорски звуци”, на 
който за пореден път 
демонстрираха му-
зикалния си талант 
20 хора от близки и 
по-далечни страни, 
нашият град стана до-
макин и на престижно 
спортно събитие. На 
11 юни 2016 г. обно-
веният балчишки ста-
дион посрещна вете-
рани – спортисти от 
федерация „Спорт за 
всички”. Тук се прове-
де зоналният преглед 
на групите за гимнас-
тика от Северна Бъл-
гария. Своите спортни 
умения показаха 17 
отбора, с повече от 600 
участници. 

Спортният празник 
започна 
с  о ф и -
ц и а л н а 
ч а с т  – 
м а р ш 
на отбо-
р и т е  и 
поздра-
вителни 
с л о в а . 
Привет-
ствие от 
и м е т о 
на  Об-
щината 
поднесе 
г-н Сава 
Т и х о -
лов, на-
ч а л н и к 
на отдел 
„ П р о -
токол и 
връзки с обществе-
ността”. Той пожела 
на гимнастиците да 
поддържат спортния 
си дух.

Прочетено бе поздра-
вително слово от г-жа 
Нели Ковачева, пред-
седател на федераци-
ята „Спорт за всички”. 

Музикален поздрав 
към присъстващите 
отправи и малкият 
Мартин Кръстев, кой-

то всякога се отзовава 
на подобни събития. 

Състезанието, по ус-
тановена традиция, 

откриха домакините 
– балчишкият отбор 
„здравец” с предсе-
дател Ани Първано-
ва и методист Димка 
Малева. Балчиклийки 
изиграха с вдъхнове-
ние своето съчетание 
„Спортуваме на въз-
дух и в морската вода, 

напук на възрастта”. 
Те предизвикаха въз-
хищението на публи-
ката с демонстрации 

на трудна, но подходя-
ща за възрастните хора 
гимнастика. Близо 50-
те гимнастички – вете-

рани, в моряшките си 
екипи, играха с бели 
и сини ленти, топки и 
успешно показаха кол-
ко много гимнастиката 
и спортът си импони-
рат с поетичното сло-
во, когато прозвучаха 
на финала на съчета-
нието им стиховете на 

балчишката поетеса 
и гимнастичка Пенка 
Димитрова – „Про-
буждане”: И погледна 
народа с двете/ и прос-
ветвапред него искра/, 
че България става на 
цвете,/ най-красива 
страна на света./ Духът 
ни български живее/
над слънце въздух и 
море/за спорт и песен 
той копнее/ за буйни 
български коне./ А ний 
спортуваме на воля,/
събрани в клубни ре-
дове,/ за здраве всеки 
все се моли/ днес виж-
да свойте плодове.

Последваха съчета-
нията на отборите от 
Каданлък, Плевен /3 
отбора/, Свищов /2 
отбора/, Полски Тръм-
беш, Русе /3 отбора/, 

Горна Оряховица, Раз-
град, Шумен /2 отбо-
ра/ и Варна /2 отбора/. 
Всеки отбор се беше 

постарал, не 
само да пока-
же интерес-
ни спортни 
ум е н и я ,  н о 
с музикално 
оформление и 
външен вид на 
спортистите – 
ветерани да 
очарова пуб-
ликата. Бяха 
и з п ол з ва н и 
много уреди – 
воали, ленти, 
топки в разли-
чен цвят, тоя-
жки, метлич-
ки, помпони. 
Гимнастиче-
ските възмож-
ности на отбо-
рите сполуч-

ливо се подчертаваха 
от красотата на костю-
мите им, с модерната 
музика, която беше в 
изобилие /от химни-
те и патриотичните 
песни до модерната 
и популярна естрада/, 
с оригиналните пре-
строявания и фигури. 

Отново най-интерес-
ни съчетания показа-
ха гимнастичките от 
Варна, Русе, Плевен 
– в тях изобилства-
ше гимнастика, много 
подходяща и така не-
обходима за здравето 
на възрастните хора. 

Прегледът на спорт-

ните клубове нямаше 
състезателен харак-
тер, но всички отбори 
получиха грамоти за 
участие и плакети. По 

установена традиция 
спортният празник 
завърши с кръшно 
българско хоро, а за 
настроението се беше 

погрижило и балчиш-
кото слънце, което 
този ден щедро огря 
хубавия стадион, раз-
положен сред белите 
балчишки хълмове. 
Министър Кралев съ-
щия ден, при награж-
даване на първенците 
от българо-румънска-

та регата, обеща суб-
сидия от Министер-
ството на спорта за 
довършителни работи 
и поддръжка на ста-

диона.
Най-живописният 

град по Българското 
Черноморие – Балчик, 
оказа щедро гостопри-

емство на ветераните 
– гимнастици, с ак-
тивната помощ на бал-
чишките домакини, 
на ръководството на 
клуб „Здравец” и най-
вече на новоизбраният 
председател Ани Пър-
ванова и естествено 
с водещата на цялото 

спортно мероприятие 
Димка Малева, както 
винаги перфектна с 
познатия и стил на 
оригинални хрумва-

ния и себеотдаване.
  Мария АНДРЕЕВА 
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