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На 5януари 2013 г., в
обновената, пълна с възторжени посетители –
майки, бащи, баби, дядовци, лели и чичовци
бяха заели местата си в
залата на читалище „Васил Левски”, за да станем свидетели и видим
десетте най-добри спортисти, за седми пореден
път от Спортен клуб по
лека атлетика „Черно
море – 2005” – гр. Балчик с председател Десислава Андреева и треньор във всички възрастови групи – Андриан
Андреев. На голям екран бяха представени
отделни моменти от
участието на балчиш-

ките лекоатлети в различни спорни форуми,
придружени с подходящ
текстов и музикален съпровод.
В отчетният доклад гжа Андреева обстойно
ни съобщи, че състезателите са взели участие
в 10 състезания в България; в Балканското първенство в гр. Ескишехир, Турция, в Европейското първенство по
зимни хвърляния в гр.
Бар, Черна гора; венец
на участията е Световно първенство в гр. Барселона, Испания.
В спортния клуб са регистрирани 24 състезатели, които са спечели-

ли и донесли слава на
град Балчик със 17 отличия: 5 златни, 6 сребърни и 6 бронзови медала,
както и 2 нови национални рекорда в хвърлянето на чук, поставени
от перспективната млада и стройна като фиданка Екатерина Димова и
утвърдения лекоатлет
Айхан Апти.
Сред възторжените
зрители бяха: Николай
Ангелов (кмет на Община Балчик), Сава Тихолов (зав. връзки с обществеността), изтъкнатите
треньори Николай Янков, Красен Стоев, Иван
Иванов, Силвия Петрова, многократната шам-

пионка в леката атлетика Еманоела Янкова и
много други, които наградиха атлетите за положения труд в тренировките и състезанията.
Класирането на атлетите е в следния ред: 1. Айхан Апти; 2. Борис Йорданов; 3. Светослав Борисов; 4. Екатерина Димова; 5. Даниел Джахани; 6. Вилимир Караиванов; 7. Петър Коцовски; 8. Петър Радев; 9.
Янислав Григоров; 10.
Христо Банков. Отличените лекоатлети бяха наградени с купи и календари. Благодарностите
бяха най-вече към своя
треньор за постигнати-

те резултати при висока
конкуренция и изисквания. Те напълно оправдават девиза, изпълнен
на състезателните им
екипи: „Само силните
оцеляват”. Всичко това
беше придружено с весели закачки, силен
здрав смях, аплодисменти, както приляга на всяка младост.
Беше ни съобщено какво предстои на СКЛА
„Черно море – 2005”: На
24 февруари 2013 г. –
Турнир по зимни хвърляния в град Пловдив;
На 6 април 2013 г. – Държавно първенство по
спортно ходене, като домакин ще бъде нашият

град и Балчик ще се превърне в спортна столица на нашата родина
през този ден; На 18 май
2013 г. Първи турнир по
хвърляния „Дионисополис”, също в Балчик, заложен в спортния календар на Българската
федерация по лека атлетика. На 1 ноември 2013
г. ще се проведе мемориалът „Огнян Илиев”,
отново в нашия град. За
сведение на читателите,
Огнян Илиев е дългогодишен треньор от Варна, който почина в началото на миналата година, възпитал редица
спортисти, вкл. и балчишкия треньор Андриан

Андреев.
Три от националните
спортни изяви са поверени на балчиклии. Това е сериозен знак за нашата местна управа –
отново да представен
по достоен начин и защитим името на гр. Балчик като домакин и в тази област. Отново ще
станем радостни свидетели на поредните изяви на балчишките лекоатлети във всички дисциплини. Ще се убедим
за сетен път колко трудолюбиви и талантливи
млади хора живеят в Балчик – една ковачница за
шампиони и рекордьори.
Георги ЙОВЧЕВ

Ñðåùà ñ ïèñàòåëÿ Ãåîðãè Áàëàáàíîâ
По инициатива на
ученика от 2 „а” клас на
СОУ „Хр.Смирненски”
с.Оброчище Николай
Павлов на 11 декември
2012 г. от 11.00 ч. се проведе среща с писателя
Георги Балабанов. Книгите на този изявен добруджански писател предизвикаха интерес у малките читатели на с. Оброчище. Той е автор на
„Заложени сърца”, „Очите на светлината”, „Скръбта на тишината”, „Пролетни ветрове”и „Мълчаливи хоризонти”. По
неговите разкази са на-

писани музикални пиеси, изпълнени на научни
конференции. Творбите
му са отпечатвани в Украйна, Башкирия и Сърбия. Автор на много сценарии за тържествени
празници, филми, има
над 3 000 публикации.
През 2010 г. печели
две първи литературни
награди. През 2011 г. получава първа национална награда за разказ в
конкурса „Елате ни вижте”. Предстои отпечатването на историята на
родното му село Краище, където е роден на

10.02.1947 г; книга с детски приказки, съвместно с писателката Ана
Крейн; в момента се подготвя втората му драма „Професорът” /в
Молдова/.
Член е на УС на Съюза
на независимите български писатели – София.
Работи като фермер,
който обработва 15 000 дка
земя. В момента на неговите полета се изпитват над
20 сорта пшеница, ръж,
ечемик и царевица.
Активно работи с научните институти и световно известни фирми.

Провеждането на тази
среща бе подета от 2 „а”
клас с кл.ръководител
Веска Кулева, на която
присъстваха над 150 деца с класните си ръководители. Откриването
бе направено от група
ученици от горните класове със стихове за Добруджа и подходяща
музикална програма.
Последва приветствие
от писателя към децата,
което премина в непринудено събеседване. Георги Балабанов раздаде
и автографи.
Енчо ДИМИТРОВ

