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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

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

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

кв.Левски, намираща се до кафене „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки

и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
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За единадесети път в
Балчик под патронажа на
Община Балчик и с изк-
лючителното и финансо-
во съдействие, както и с
участието на балчишка-
та фирма „Автотранс 70”
/вътрешен транспорт и
услуги/ се проведе със-
тезанието по фитнес и
културизъм за жени –

Ãðàíä Ïðè “Äèîíèñîïîëèñ”
Ñâåòîâíà êóïà çà êóëòóðèçúì çà æåíè

Êàðìåí Ëåàõó - îòíîâî ïúðâà

Световна купа – Гранд
При „Дионисополис”.

На първо място се кла-
сира отново миналогоди-
шната фаворитка – Кар-
мен Леаху /Румъния/. На
второ място – Елена Ла-
на /Румъния/; на трето
място – Гергана Савова –
България; на четвърто
място – Индира Джиляло-

ва – Русия; на пето място
– Валентина Желева - Бъл-
гария ; на шесто място –
Йоана Визитеу – Румъ-
ния; на седмо място – Га-
лина Кънчева – България.

Макар че участничките
бяха само седем, те създа-
доха неповторимата атмо-
сфера за състезание от го-
лям международен ранг, а

водещият на състезанието
постоянно повтаряше, че
това се случва не къде да
е, а в малкия, но красив бял
град Балчик, родното мя-
сто на главния организа-
тор на турнира – Янислав
Тачев, световен шампион
по културизъм, почетен
гражданин на град Балчик,
заради високите си спорт-
ни заслуги, издигащи ав-
торитета на града.

Публиката беше мно-
го добронамерена и по-
стоянно стимулираше
състезателките. Направо
затаяваше дъх, когато съ-
стезателките изпълнява-
ха някоя от задължител-
ните пози – двоен бицепс
отпред, отзад, релакс,
встрани гърди или де-
монстрация на коремно-
бедрена мускулатура.

Между отделните етапи
на състезанието прекрас-
но настроение създаваше
Танцовата формация
“Данс” с ръководител Ев-
гения Кирилова. Години
наред с придружаващото
си музикално-танцово из-
куство “Данс” показва ед-
но възходящо развитие.

Надявам се, че балчик-
лии все повече ще искат да
стават свидетели на този
бързо развиващ се спорт и
да наблюдават неговите
най-добри представители.

Маруся КОСТОВА




