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В. “Балчишки телеграф”

БАЛЧИК, ГОДИНА XXV, БРОЙ 26 (1056)

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

ЦЕНА 50 стотинки

25 - 31 юли 2019 г.

Бензиностанции

ЛАФИ
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жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

На 20 юли 2019 г. кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов откри десетите “Дни на класиката - Балчик’2019”. За гражданите и
гостите на Балчик това са любими фестивални дни с музикалното изкуство, което окрилява. Повече за първите концертни дни четете
на стр.2.
Фото: Балчик Инфо

Валентин Андреев е прекрасен юноша атлет с рекорди в Швеция
Финалът на чук (6 кг)
при юношите на европейското първенство в
Бурос, Швеция се превърна в най-силното
състезание с този уред

в историята, а Валентин
Андреев бе част от него
във вечерта на 19 юли.
Валентин зае петото
място с два национални
рекорда и отлично из-

пълнени опити при поголемите атлети.
17-годишният българин,
който бе най-малкият в
това емоционално състезание заедно гърка Те-

одорис Зиогас, започна с
нов национален рекорд
в първия си си опит –
76.78. (Предишните рекорди на Валентин бяха
74.26 на балканския

шампионат в Клуж Напока, Румъния от 2 юли
и 75.43 от квалификациите в Бурос на 18 юли.)
Във втори опит Андреев постигна 76.08,
а в трети премина още
една граница със 77.15.
Перфектната серия на
балчиклията продължи
със 76.82. В последните
две мятания талантът
регистрира 73.44 и фаул.
През това време борбата
за титлата застраши световния рекорд, след като
Михало Кохлан (Украйна) направи пет опита
над 81 метра като също

регистрираше
рекорд
след рекорд.
В първи опит украинецът подобри рекордът на
шампионатите с 81.94,
във втори опит превзе
и европейския рекорд с
83.47, а в трети го доведе до 84.73 – по-малко
от метър от световния
рекорд с този уред 85.57.
Другият голям фаворит за титлата Христос
Францекакис (Гърция)
достигна до 84.22 и така
за път двама юноши и
преминаха 84 метра в
едно състезание. Кохлан, който бе избрана

за изгряваща звезда на
АБАФ за 2018-а, продължи със силните си
опити – 83.72 и 83.45.
Битката за бронза пък
спечели Джорджо Оливери (Италия) срещу
Донат Варга (Унгария)
със 78.75 срещу 78.43.
След няколко дни Валентин Андреев ще
участва на Европейския
олимпийски фестивал в
Баку, където ще се състезава срещу връстниците си с 5-килограмовия уред.
БГ АТЛЕТИКА

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –
Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена,
052 607 946 – база Варна

Младежкият шампион на България по хвърляне на чук Валентин Андреев и
баща му треньорът Андриан Андреев.
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Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и
ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

