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СКЛА „Черно Море 2005” произвежда шампиони 

– на преден план сега е Преслав Вълев

 Най-новите шампиони на СКЛА „Черно море 2005“ Балчик 
- Преслав Вълчев и Екатерина Димова. 
                                                      Фото: Марияна ВЪРБАНОВА 

Шампионът на чук 
при момчетата под 16 
години Преслав Въ-
лев (Черно море 2005 
– Балчик) се изяви на 
родна почва на турни-
ра „Дионисополис“ в 
Балчик на 15 август.
15-годишният Вълев 
направи два опита над 
70 метра със 70.18 и 
70.20 с 4-килограмо-
вия уред и постигна 
най-дългия метраж на 
турнира, като победи с 
повече от……. 30 ме-
тра втория.
Преслав се пробва и на 
диск, където също бе 
шампион с 39.82 пред 
Сечин Мехмед (Фи-
липид – Провадия) – 
35.34 и Георги Пехли-

ванов (СКЛА Добрич) 
– 32.65.
Мехмед пък спечели 
на копие в тази възраст 
с 39.06.
Преслав спечели на-
ционалната титла на 
чук за момчета под 16 
годинина 11 юли в Со-
фия със 71.30, както и 
на диск с 43.78.
Турнир „Дионисопо-
лис“ събра над 100 
атлети от цялата стра-
на от Балчик, Вели-
ки Преслав, Плевен, 
Добрич, София, Про-
вадия, Нова Загора, 
Трявна, Бургас, Вели-
ко Търново, Разград и 
Карнобат.

Снимки: Марияна 
Върбанова

Оптимистите се 
състезаваха в Бургас

От 20 до 23 август в 
град Бургас се проведе 
републиканско първен-
ство в клас „Оптимист”. 
Младите състезатели от 
Морски Клуб Балчик 
участваха на Държавно-
то първенство в класа 
си, за първи път от 2014 
година насам.Участ-
ваха 93 състезатели. В 
трите състезателни дни 
при разнообразни мете-
орологични условия се 
проведоха общо девет 
гонки, на които нашите 
състезатели се класираха 
съответно :

Габриела Василева - 5-то 
място момичета младша 
възраст
Огнян Великов - 8-мо 
място момчета младша 
възраст
Мартин Димитров - 9-то 
място момчета младша 
възраст
Андриана Христова - 
9-то място момичета 
старша възраст
Борислав Тодоров - 15-то 
място момчета старша 
възраст

Алекс СЛАВЧЕВ
Председател на МК 

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, Добри-
чка, Тервел, Тутракан, Си-
листра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски 
земи в общините Балчик, 
Каварна, шабла, Г.Тошево 
и Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354 0579 7 
70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г.Тошево, и Добрич. Из-

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 
1 ет. Цена 52 000 лв. 
Тел.0887 521783  0579 7 
7011  /3-3/

Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Изгодно. 
   Тел.0884474858 /10-4/

Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

готвяне на документи.Тел. 
0895 71 83 83 и тел. 09888 
790 83  /10-1/

Завърши 13-а международна бридж 
ваканция “Приморско клуб 2020”

В най-големия турнир-
отборния-ликува форма-
цията „Сборная“-Алек-
сандър Стоянов с Христо 
Христов от София и Ан-
тон и Марк Андонови от 
Варна, следвани от „Бри-
дж+“/Виктор Аронов, 
Захари Захариев, Живко 
Драганов и Гроздьо До-
нев /и от отбора „Нико-
лов“/Джери Стаматов, 
Влади Михов, Иван 
Нанев и Росен Гунев/.
Участваха 20 отбора.
Шампиони в главния 
двойков турнир станаха 
Диян Данаилов и Кли-
ментин Николчев от Со-
фия, следвани от Теню 
Тенев /Хасково/ и Румен 
Трендафилов /Варна/ и 

Николай Бебов и Сергей 
Гендов /Раковски/.
При смесените двойки 
шампиони са Милена 
Стефанова и Злати Ге-
оргиев от Стара Загора, 
следвани от Йоана и За-
хари Захариеви/София/ 
и Тонка Димитрова и 
Пейчо Чолаков/Бургас/. 
Участваха 16 двойки.
Организаторите от спор-
тен клуб „Дама купа“ из-
казват от името на всички 
участници гореща бла-
годарност на мениджър-
ския екип на „Приморско 
клуб“АД за предоставе-
ните перфектни условия 
за игра и почивка.

Стефан ГЕОРГИЕВ

 Шампионите от отборния турнир

Валентин Андреев проведе занимание по 
програмата „А1 атлетика за младежи“

Най-добрият млад 
атлет на Балкани-
те за 2019-а година 
Валентин Андреев 
проведе занимание 
по програмата „А1 
атлетика за младе-
жи“ на 27 август на 
полигона в родния 

си град Балчик.
Вицешампионът на 
чук от младежките 
олимпийски игри в 
Буенос Айрес 2018 
води загряването на 
20 деца от града, а 
по-късно участва в 
организацията на 

щафетни игри за 
младите атлети.

В края на занима-
нието Андреев и 

треньор му Андри-
ан, който е и негов 
баща, наградиха де-
цата с грамоти и по-
даръци от „А1 атле-
тика за младежи“.
8-годишният Ва-
лентин се състезава 
за първа година при 
мъжете през 2020-а 
и вече е шампион 
на България. 
Следващата голя-
ма цел на таланта е 
балканският шам-
пионат за юноши 
и девойки под 20 
години в Истанб-
ул, Турция на 12-13 
септември

 
Списание 

„АТЛЕТИКА”


