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При отлична организа-

ция,  създадена от Прези-
дента на СКЛА"Черно
море-2005"-Балчик- Де-
сислава Андреева, заедно
с организационния деле-
гат на БФЛА-себеразда-
ващия се Антон Бонов/
син на проф.Петър Бонов
от НСА, който преди по-
ловин век ми беше водач
на група , в която бях
включен в националната
гарнитура като състеза-
тел по спортно ходене./ А
тази година професорът
е юбиляр, навършвайки
70 години .

170 състезатели от 23
спортни клуба се сърев-
новаваха в тази благоро-
дна надпревара на 27 и
28 февруари 2016 г. в
Зимното лекоатлетичес-
ко национално първенс-
тво по хвърляния на бал-
чишкия нов полигон в
"гарадока", на който  ми-
налата година паднаха
два стари  рекорда. Ця-
лостното състезание бе
контролирано от 30 съ-
дии. Една нужна и необ-
ходима проверка за све-
ряване на часовниците
от треньори, състезате-
ли, организатори...

Тук е моментът да из-
кажем своята благодар-
ност към спонсорите на
БФЛА:Болница" Тра-
кия"- Пловдив, Найк",
Предела", Министерст-
вото на младежта  и спор-
та, EUROHOLD, M-ТЕЛ,
FIRST BANK,
NUTRIDITION,NUTRINI,
разбира се и с богатото
участие на домакините.
Въпреки лошите метео-
рологични условия, зае-

дно с многобройната
публика, всички демон-
стрираха здрав дух в здра-
во тяло, защото тук бяха
дошли: "Юлис"- Елин
Пелин, "ВАЯ-94"- Бур-
гас, "Атлет"- Карнобат,
ЛК-Спорт Атлетик-Разг-
рад, "Хаммер"- Трявна,
"Пауталия"-Кюстендил,
СКЛА-Добрич, „Класа "-
София,  АК „Георги Дъ-
ков”-Плевен, АСКЛА-
Сливен, Тракия-96 - Пло-
вдив, ЛАК-Ямбол, "Ат-
летик"-Провадия, ЛК
„Цветанка Христова”-
Казанлък,” Спринт”-Чер-
вен бряг, СКЛА"Нефтя-
ник"-Шабла, „Локомо-
тив” - Русе, АК- Враца,
Супер спорт- Варна,
СЛАК "Дунав"- Русе,
"Атлетик"- Хасково, СК
"Мизия"- Мизия, дома-
кините от Балчик Още
първия ден -републикан-
ски рекорд постигна ру-
сенката  Михаела Петро-
ва-копие, малко не дос-
тигна  на пловдивчанина
Ангел Спасов да стори
това през втория ден.

Първо голямо състеза-
ние с шампионска титла
отпразнува със своята
темпераментна настав-
ничка  състезателката
Дора Тодорова. Мнози-
на от лекоатлетите си
отидоха предоволни, по-
добрявайки своите лич-
ни постижения. А ето
имената на най силните,
които винаги "оцеляват":
ЧУК- мъже 1.Айхан Ап-
ти-Балчик 2. Здравко Ди-
митров-Балчик 3. Иван
Ангелов- „Класа” Со-
фия. КОПИЕ - юноши ст.
възраст 1. Калоян Донкин

– „Мизия” 2. Све- тослав
Руменов-Провадия 3. Ра-
ди Сашев- Мизия. ЧУК -
юноши ст. възраст 1. Жи-
вко Господинов - Балчик
Христо Банков-Добрич
3.Георги Барбутов-Бур-
гас. КОПИЕ- юноши мл.
възраст 1. Ангел Спасов-
Пловдив 2. Валентин Цве-
тков-Казанлък 3. Мирос-
лав Тодоров- Плевен.
Диск- юноши мл. въз-
раст 1. Жулиен Монев-
Сливен 2. Георги Монев-
Сливен 3. Алекс Хрис-
тов- Пловдив. КОПИЕ-
жени 1. Вержиния Мила-
шка 2. Александра Риба-
рова- Русе 3. Мария Тен-
джерска-Мизия.  КОПИЕ
девойки ст. възраст 1. Ге-
новева Иванова-Плевен
2. Божидара Антонова-
Варна 3. Йорданка Стоя-
нова- Хасково. ЧУК же-
ни 1. Антония Щерева-
„Класа” 2. Михаела Ме-
тодиева-Кюстендил 3.
Йоана Ангелова-Разг-
рад. ДИСК- жени 1. Рена-
та Петкова- „Класа” Со-
фия  2. Антония Щерева-
„Класа” 3. Деница Карам-
филова- Казанлък.  КО-
ПИЕ - девойки мл. въз-
раст 1.Михаела Петкова-
Русе/41,27 м. национален
рекорд./ 2. Петя Бърдаро-
ва-Кюстендил 3. Лидия
Борисова- Плевен. ЧУК-
девойки ст. възраст 1.
Екатерина Димова- Бал-
чик 2. Деница Асенова-
Разград 3. Гергана Стоен-
чева- Плевен. ЧУК- де-
войки мл.възраст 1. Ива
Радева- Карнобат 2. Еле-
на Димитрова- Разград 3.
Яна Копчева- Плевен
ЧУК - юноши мл. въз-

раст 1. Стоян Димитров-
Разград 2. Алекс Хрис-
тов- Пловдив 3. Никола
Колев- Балчик. ДИСК -
мъже 1. Росен Карамфи-
лов- София 2. Боян Кос-
тов-София 3. Димитър
Пръвчански- София.
ДИСК - юноши ст. въз-
раст 1. Николай Киров-
Ямбол 2. Николай Пет-
ров- Добрич 3. Георги
Димов-Добрич. ДИСК -
девойки мл. възраст 1.
Яна Копчева- Плевен 2.
Ива Радева-Карнобат 3.
Марина Велева-Русе.
ДИСК - девойки ст. въз-
раст 1.Полина Макеева-
Плевен  2.Екатерина Ди-
мова- Балчик 3. Генове-
ва Иванова - Плевен.

Така в този ред си оти-
доха новите герои от на-
ционалното първенство
по хвърляния  от нашия
град. Много топли и
сърдечни думи сподели
с мен доц. Стоянка Ми-
ланова от НСА, изказ-
вайки радост от видяно-
то, че много общини би-
ха ни завидяли колко
много милее балчишка-
та управа за многото ви-
дове спортове в тези тру-
дни, не само за леката ат-
летика, времена.

В хода на разговора си
припомнихме и много
имена- легенди. В близък
план  - на балчишките ат-
лети предстои: през сле-
дващия месец Айхан
Апти отива в гр. Арат-
Румъния на 12 и 13 март,
през април- всички леко-
атлети  са на мемориа-
ла” Огнян Илиев” във
Варна,  а после на утвър-
дения вече турнир "Ди-

1.Айхан Апти-Балчик 2. Здравко Димитров-Балчик 3. Иван Ангелов- „Кла-
са” София. Чук мъже, заедно с треньора на Балчик Андреан Андреев.

Фото: СКЛА “Черно море 2005” Балчик

ЧУК- девойки ст. възраст 1. Екатерина Димова- Балчик 2. Деница Асенова-
Разград 3. Гергана Стоенчева- Плевен - минути преди да се качат на почетната
стълбичка под строгия взор на треньора Андреан Андреев.

Фото: СКЛА “Черно море 2005 “ Балчик

онисополис" в Балчик на
22 май. Лекоатлетите с

радост ще докажат отно-
во, че "САМО СИЛНИ-

ТЕ ОЦЕЛЯВАТ!"
          Георги ЙОВЧЕВ

Ãåîðãè Êàçàíäæèåâ îïèñà â åäíà êíèãà
ðåêîðäíèòå 48 000 áîæåñòâà îò öÿë ñâÿò

Писателят Георги Казан-
джиев е събрал 48 000 божест-
ва в уникална в световен ма-
щаб книга с 14 800 страници,
съобщи самият той пред
Topnovini.bg.

Събира информация за бо-
жествата по света вече 50 годи-
ни. Обявява, че има данни за
48 000, но други около 2-3 хи-
ляди още не е успял да ги реги-
стрира, защото не му остава
време. Книгата се казва „Бо-
жества, богове, богини”. Авто-

Георги Казанджиев - писател и краевед от Добрич.    Фото: Topnovini.bg
рът се надява до две години да
бъде отпечатана, но за целта
трябва да се осигури финан-
сиране от 60 000 лева. „Това
ще е смисълът на живота ми”,
споделя Казанджиев. Книгата
ще е уникална, защото в све-
товен мащаб няма такова изс-
ледване.

 Най-голямото досега е Ан-
глийската голяма енциклопе-
дия, която описва около 2000-
2100 божества. Митологията
с най-много – над един мили-

он, божества е японската. Там
всяко едно семейство и сега има
параклис, има си и божество.
Според Казанджиев, с най-мал-
ко божества е българската ми-
тология. В своите издирвания
той е открил над 120 прабъл-
гарски божества от най-дълбо-
ка древност. „Но се е наложи-
ло това да се промени, тъй като
традицията е била три дни пре-
ди празника на всяко божество
и три дни след това, да не се
воюва.

В резултат на това почти
през годината не се е воювало.
Тогава се е намерил човек или
божество, за съжаление не мо-
жах да открия неговото име,
което инкарнира всички тези
125-126 прабългарски божес-
тва в едно, което няма иконог-
рафия, няма образ. Казва се
бог Тангра, в буквален пре-
вод бог Небе. Той е монотеист,
едно божество.

За разлика от всички други
божества, които карат своите
мъртви, след като починат, в
Тартар, бог Тангра взема по-
чиналите и ги слага от дясната
си страна. Което пък идва да
покаже, че в момента, когато
другите се създават, българи-
те са изминали своя път по на-
надолнището и са вече свише”,
разказва Георги Казанджиев.

Неговите изследвания со-
чат, че сред божествата, боги-
ните са около 10 %. Но пък
някои от тях са много по-жес-
токи от боговете. Най-много
богини има в индийската ми-
тология, също и в гръцката.

Станислава
КРЪСТЕВА

На 27 февруари в залата на ШК ''Балчик'' се проведе 1-ви
Мемориал''Тихомир Енчев''.Турнирът се игра в 6 кр. по 30 мин на
човек.Победител стана мс Минко Шишков, 2м. Пламен Петров,3-ти Мартин
Димитров/7г./,4-ти Стелиян Мичев,5-то м. за Александър Станчев.При
пенсионерите: 1м .Христо Митев,2м.Иван Пейчев,3м.Тошко Григоров.При
децата: 1м. Григорий Смирнов ,2м. Николай Георгиев,3м .Калин Иванов.И на
г-на тримата са възпитаници на варненският майстор Минко
Шишков.ШК''Балчик'' благодари на г-н Младен Мартинов-председател на
ЗК''Черно Море'' за предоставените средства за провеждането на шахматния
òóðí èð â ï àì åò í à í àøèÿò ï ðèÿòåë Òèõî ì èð Åí ÷åâ.       Красимир КИРЧЕВ
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