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На 18 май 2014 г. за
втори път нашият град
стана домакин на леко-
атлетическия турнир
по хвърляния „Динисо-
полис”. Независимо от
непрекъснатите метео-
рологически изненади
– силен вятър, дъжд,
слънце, светкавици-на
старт застанаха 8 отбо-
ра: АК „Георги Дъков”
/Плевен/; СКЛА „Черно
море 2005” /Балчик/;
СКЛА „Атлет” /Карно-
бат/; „Добруджа 99” /
Добрич/; СКЛА „Вая
94” /Бургас/; ЛК „Виа
Атлетика” /Разград/;
„Черно море – Атле-
тик” /Варна/; „Класа” /
София/. Бяха заявени
93състезатели в 15 леко-
атлетически дисципли-

ни от всички възрасто-
ви групи.

„Здрав дух в здраво
тяло”- това демонст-
рираха всички участ-
ници в турнира като
започнем от главния
съдия Симеон Шмари-
ев, представителя на
БФЛА Антон Бонов,
треньорите, дежурния
лекар д-р Иво Войчев,
състезателите и нейно
величество – публика-
та, сред която освен
възторжени чичовци,
лели, батковци, каки,
майки, бащи беше и
най-възрастният – бал-
чиклията Георги Стан-
чев, 76-годишен и най-
малката добричлийка
Алисия Баева, на коя-
то вече се бяха пока-

зали първите две зъб-
чета.

А ето и имената на но-
вите шампиони на II тур-
нир „Дионисополис „.

Хвърляне на топка, 2
кг., момичета, до 14 г.:
1.Яна Копчева /Плевен/
; 2.Деница Попова /До-
брич/;3. Мария-Магда-
лена Абрашева /Балчик/

Хвърляне на топка, 2
кг.,  момчета , до 14
г.:1.Радан Илиев /Пле-
вен/ 2.Стоян Димитров
/Разград/; 3.Петър Сто-
янов /Добрич/.

Чук, момчета, до 16 г.:
1.Алекс Христов /Кар-
нобат/; 2.Дончо Атана-
сов /Бургас/;3.Цветан
Радев /Карнобат/;

Гюле, юноши, мл.въз-
раст: 1.Николай Петров;

2.Михаил Михайлов /
Добрич/; 3.Никола Ми-
хов /Добрич/.

Чук, момчета, до 14
г.:1.Валентин Андреев /
Балчик/; 2.Стоян Дими-
тров /Разград/; 3.Дани-
ел Алатраш  /Балчик/.

Гюле, момчета, до 16
г.:1.Галин Цветков /Бур-
гас/; 2.Димитрин Дими-
тров /Добрич/; 3.Кало-
ян Митков /Добрич/.

Копие,юноши, ст.въз-
раст: 1.Вилимир Караи-
ванов /Балчик/;2.Аркан
Йорданов /варна/;3.Ге-
орги Георгиев /Добрич/.

Чук, мъже:1. Айхан Ап-
ти /Балчик/; 2.Здравко
Димитров /София/; 3.Све-
тослав Борисов /Балчик/.

Чук, юноши, мл.въз-
раст: 1. Никола Михов /

Добрич/;2.Йордан Ма-
ринов /Разград/; 3. Хри-
сто Банков /Балчик/.

Чук, девойки, мл.въз-
раст: Гергана Стоенче-
ва /Плевен/; 2.Елена
Стратиева /Бургас/; 3.
Михаела Величкова /
Балчик/.

Чук, момичета до 14 г.:
1.Мария-Магдалена Аб-
рашева /Балчик/; 2. Яна
Копчева /Плевен/; 3. Же-
ня Андреева /Балчик/.

Гюле, девойки, мл.въз-
раст: 1.Яна Копчева /
Плевен/; 2.Михаела Вели-
кова /Балчик/; 3.Надежда
Димитрова /Варна/.

Чук, девойки, ст.въз-
раст: 1.Антония Щерева
/Карнобат/; 2. Екатерина
Димова /Балчик/; 3.Гер-
гана Иванова /Балчик/.

Чук, юноши, ст.възраст:
1.Даниел Джахани ; 2.Пе-
тър Крумов /Варна/; 3.Ге-
орги Христов /Балчик/.

Диск, юноши, мл.въз-
раст: 1. Николай Петров
/Добрич/; 2. Георги Ди-
мов /Добрич/; 3. Геор-
ги Терзиев /Бургас/.

С постигнати резулта-
ти, по-добри от преди-
шните, могат да се пох-
валят Даниел Джахани,
Даниел Алатраш, Геор-
ги Христов, Вилимир
Караиванов, Йоана Пе-
трова – всички състеза-
тели от Балчик. Отново
сред зрителите беше и
кметът на нашата общи-
на Николай Ангелов,
който дълго се заседя
пред сектора по хвърля-
не на чук и мятане на

диск, заедно със Сава
Тихолов, PR на ОбА
Балчик.

За пръв носител на
купа „Дионисополис” е
балчишкият изтъкнат
състезател по хвърляне
на чук Айхан Апти, кой-
то гордо я вдигна над
главата си, с нов рекорд
на турнира.

В крайното класиране
по медали балчиклии са
отново първи, не само
с по-добрите си спорт-
ни резултати, но този
път бяха с по-висок, не
само спортен дух, кое-
то пролича най-вече
при изтропването на
традиционното кръшно
българско хоро, в края
на шампионата.

        Георги ЙОВЧЕВ
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На 29 май, от 11 часа

Кметът на Драгоман и
Управителят на СОНИК
СТАРТ отрязаха лентата
за откриването на Център
за обществена подкрепа
в Драгоман. Сред участ-
ниците  в церемонията по
официалното откриване
бяха депутати, министри,
председатели на агенции,
кметове на общини и
много съмишленици.

Организаторите пос-
рещнаха близо 200 души
на събитието.

СОНИК СТАРТ е орга-
низацията – доставчик на
социалната услуга „Цен-
тър за обществена подк-
репа“ в Драгоман, както
и на териториите на об-
щините Ихтиман, Първо-
май, Карлово, Дупница,
Левски и Балчик. Откри-
ването на Център за об-
ществена подкрепа ще

положи основите и в Об-
щина Драгоман на подхо-
да на доставчика, който
определя работата като
динамична, нетипична,
твърде разнообразна и
понякога повече от пре-
дизвикателна. Приоритет
в дейността е търсенето и
залагането на иновативни
решения, творчество, ак-
тивност и гъвкавост при
предоставяне на социал-
ната услуга, което да до-
веде до видими резултати
при подобряване качест-
вото на живот и социал-
ните умения на децата в
риск и техните семейства.

Центърът ще предоста-
вя услуги на деца и се-
мейства в риск, на деца –
таланти, на кандидати за
осиновители и приемни
родители, на местни пар-
тньори и институции.

Марияна МИНЧЕВА

23 Ôåñòèâàë “Ïðîöåñ  Ïðîñòðàíñòâî”
Мото: СМЯНА НА МЯСТОТО

„Процес  Пространс-
тво” е международен
фестивал за съвременно
изкуство, който се про-
вежда вече 23 години.
Във фестивала се вклю-
чват визуални артисти,
пърформери, музикан-
ти и т.н. Той се провеж-
да в град Балчик, който
е по своята същност ко-

смополитен, тъй като
освен българи има и ру-
мънско, турско, циганс-
ко, еврейско и пр. мал-
цинства.

Събитието ще се със-
тои през първата поло-
вина на м. юни и орга-
низаторите поемат вси-
чки разходи, с изключе-
ние на пътните. За целта
е нужно да се заявят пър-
воначално проектите и
необходимите за тях ма-
териалите, за да могат да
се доставят на място.

Досега във фестивала
са участвали на 600 чо-
века от цял свят. Създа-

дените творби и доку-
ментация по време на
проявата остават в коле-
кция, която е предназна-
чена за евентуален бъ-
дещ музей.

Фестивалът е частна
организация и негов ос-
новен спонсор е семей-
ство Бобокови. В коопе-
рация с кметството и
градската галерия на
град Балчик той има не
само регионално значе-
ние, а и популярност в
цяла България и извън
нейните граници.

Тази година в „Процес
пространство” ще учас-

тват автори от Австралия,
България, Великобрита-
ния, Германия, Италия,
Сърбия, Турция и др.

Мотото „Смяна на
мястото” не ангажира
артистите с някаква те-
ма, представлява един
първоначален мотив за
дискусия. Тъй като тази
година идеята е да се съ-
берат автори от различ-
ни сфери на изкуството,
дискусията ще премине
в широки жанрови гра-
ници, а и в широк въз-
растов диапазон.

„Смяна на мястото”
всъщност означава как-

то срещата на автори от
различни държави в
Балчик, така и насочва
към една идея за пътя,
за промяната, както и за
възможностите и пара-
доксите на тези понятия.

Организатори на фес-
тивала тази година са
Пенка Минчева (кура-
тор), Христина Бобоко-
ва и Димитър Грозданов.

Фестивалът  ще се
проведе от 2 до 12 юни
2014 г.  традиционно в
град Балчик.

Пенка Минчева,
Христина Бобокова,
Димитър Гроздарнов

Участници 2014: Великобритания - Уайдайд, Луси Каролан  фото инсталация, Ричард Глин
фотография и Уъркшоп „Изработка на книги“; България - Николай Божинов -  Никкалай  портрети с
холограми, работилница със SUNSHINERS, Виктория Георгиева  сайт специфик инсталация, работилница
със SUNSHINERS, Мила Милиева  хроника н  фестивала, Емине Саткъ  интервю с местни, ВИДЕОХОЛИКА
презентация на най-доброто от 2013; Сърбия - Мария Каузларич  инсталация; Австралия: Серена Чалкер,
Ашли Бери, Денс пърформанс инсталация и Уъркшоп „Основни движения“; Великобритания / Германия
- Елизабет Колеман Линк, Проект “ПЪТЕШЕСТВИЕ”  отворена покана и изложба; Италия - Давиде Бинямини
- Eloge de la lenteur  презентация на филм, Педро Бианкини  Ди Джей сет, саунд и видео инсталация

Фото: Марияна ВЪРБАНОВА




