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Така протече поредно-
то Републиканско индиви-
дуално първенство по
спортно ходене на
6.04.2013 г. След село Об-
рочище и нашият град се
превърна в спортна столи-
ца този ден. Балчик прие
16 спортни клубана спор-
тна българия: СКЛА „До-
бруджа” – Добрич; „Доб-
руджа-99” – Добрич; „Ат-
лет-Карнобат”; СКЛА
„Шумен”; „Спартак” –
Койнаре; СК „Мизия”;
СКЛА - Нови Пазар; СК
„Атлет – 2004” – Поморие;
„Атлетик” – Велики Прес-
лав; „Правец – 92”;
„Олимп – 97” – Силистра;
Б. Мулешков – Панагюри-
ще; „Локомотив – 55” –
Горна Оряховица; „Кера-
мик” – Елин Пелин; „Сре-
дногорски атлет” – Пир-
доп; „Класа” – София. За
съжаление, вече ги няма
водещите спортни центро-
ве от миналото – София,
Пловдив, Варна, Бургас,
Русе…

Имаше перфектна орга-
низация, реализирана от
всеотдайния добричлия
Николай Янков, с щедрата
и безкористна помощ на
Община Балчик, с предс-
тавител Сава Тихолов,
СКЛА „Черно Море –
2005” – Балчик с прези-
дент Десислава Андреева,
с участието на Диян Дра-
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шков от БФЛА, техничес-
кия секретар Красимир
Вълканов  и безпристрас-
тни съдии – по трасето,
времеизмервачи и т.н.

Всичко протече със син-
хорнно точно темпо: със
задължителен предварите-
лен медицински преглед,
дежурна линейка и лекар
д-р Иво Войчев.

Вещото водене на спор-
тната изява от страна на
Дана Михайлова от радио
„Добруджа” – бивша и из-
вестна състезателка по ле-
ка атлетика бе още един
плюс за републиканското
състезание. Тук трябва да
припомня на любопитни-
те читатели, че в този вид
спорт има изисквания: Да
няма „прегънато коляно”,
да няма „подскачане и за-
губа на контакт с терена”.
Както и в другите видове
спорт и тук има „жълти” и
„червени” картони. Учас-
тваха 118 състезатели, ка-
то в зависимост от възра-
стта, изминаха различни
разстояния.  Ето имената
на новите шампиони на на-
шата страна:

Момичета до 16 г. – 3
000м.: 1. Рая Николова –
„Добруджа – 99” – Добрич;
2. Калинка Ганчева – „Ат-
лет” – Карнобат; 3. Илияна
Илиева – „Олимп – 97” –
Силистра

Момчета до 16г. – 3

000м.: 1. Златомир Радев
– Б. Мулешков – Панагю-
рище; 2. Стоян Стоянов –
„Спартак” – Койнаре; 3.
Митко Бояджиев – СК
„Мизия”.

Девойки мл. възраст – 5
000м: 1. Камелия Начева –
„Атлет” Карнобат; 2. Ива-
нина Петкова – СКЛА
„Шумен”; 3. Мария Дими-
трова – СК „Атлет” 2004
Поморие. Тук трябва да
благодарим на треньорка-
та на шампионката- огне-
ната и темпераментна Йор-

данка Тончева.
Юноши – мл. възраст 5

.000м.: 1. Николай Минков
– СКЛА „Добруджа” – До-
брич; 2. Ганчо Ганчев –
„Атлет”  Карнобат; 3. Зла-
ти Димитров – „Добруджа
99” – Добрич.

Девойки ст. възраст 10
000м.: 1. Мая Атанасова –
СК „Атлет 2004” Помо-
рие; 2. Севги Ахмед – „До-
бруджа 99” Добрич; 3.
Гинка Господинова СКЛА
Нови Пазар.

Юноши ст. възраст – 10

000м.: 1. Николай Цвета-
нов – Б. Мулешков – Па-
нагюрище; 2. Любомир
Дишлянов „Средногорски
атлет” Пирдоп; 3. Мариан
Галчев – Б. Мулешков –
Панагюрище;

Жени – 20 000м.: 1. Ра-
досвета Симеонова –„До-
бруджа 99” – Добрич; 2.
Станислава Петрова –
СКЛА „Добруджа” – До-
брич; 3. Паулина Минева
– „Керамик” – Елин Пелин.

Мъже – 20 000м.: 1. Не-
над Филипович „Правец

92”; 2. Божидар Василев –
„Атлет” – Карнобат; 3.
Йордан Димитров – „Ло-
комотив – 55” – Горна
Оряховица.

Всички шампиони полу-
чиха медали, които заедно
с останалите участници се
подкрепиха с вкусни кеба-
пчета, салата и безалкохол-
но в ресторант „Красина”.
За миг у мен възкръсна
спомена за  „социализъма”,
в който също получавахме
тази „заслужена” награда.
Сега се дават кебапчета по
време  и преди избори, ко-
ито очакваме с „нетърпе-
ние”. Но дотук с ностал-
гията.

Сега за българските „по-
щальони” предстои Бал-
канско първенство в град
Айвалък – Турция на
20.4.2013г. Длъжен съм да
спомена, че и нашия град
беше кандидат за домакин
на тази голяма мащабна
спортна изява, но по вина
на горестоящите от БФЛА
– документите бяха пода-
дени много по-късно от ре-
гламентирания срок и та-
ка отпаднахме.

Радостен съм да съобщя,
че на 18.05.2013 г. ще се
проведе лекоатлетически
празник – Ден на хвърля-
нията. Един предстоящ
тържествен миг, в който на-
шите балчишки състезате-
ли от СКЛА „Черно Море

Ветеранката Йовка
Няголова - СКЛА “Доб-
руджа” - Добрич, род.
1957 г. с две внучки.

Един от първите стартове на Републиканското първенство по спортно
ходене, което се проведе в Балчик на 6.04.2013 г.
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– 2005” Балчик имат вече
отдавна водеща роля и си-
ла в този вид спорт, наче-
ло с утвърдения треньор
в различните възрастови
групи и дисциплини – Ан-
дриян Андреев.

Нека от сега да им по-
желаем на всички участ-
ници в Балканското и Ре-
публиканското първенст-
во да са здрави и да ни
зарадват с кошници –
пълни с медали!

Георги ЙОВЧЕВ

„А бяхме белите моми-
чета на град Балчик,

познали много болка
и тъга.

Милосърдие раздава-
хме всеки миг,

но сняг вече в нашите ко-
си.

Задружно живеем и
песни пеем,

правим живота си ве-
сел и лек.

В това преходно вре-
ме пак се смеем

и всеки от нас се чув-
ства човек.

Сега сме само бели
кокичета,

Събрани в един разко-
шен букет.

Където минем, разна-
сяме славата

на родния хубав и ве-
чен Балчик.”

(Веска Чернева гр. Ру-
се, приятелка на клуб
„Здраве”)

И тази година отпраз-
нувахме нашия празник
с хубаво настроение,
много усмивки, скъпи
спомени и топли чувст-
ва, споделени с добри
приятели. Наши гости
бяха самодейци от Н.Ч.
„Слънце” с. Крапец,

Тодорка Харизанова

Клуб “Здраве” празнува Международния ден на здравето.                                         Фото: М. КОСТОВА
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общ. Каварна. Зарадва-
ха ни и ни трогнаха с
прекрасните си изпъл-
нения – песни, народни
танци, стихове и скечо-
ве. Талантливи, като ис-
тински артисти пяха, иг-
раха, рецитираха, разда-
ваха се от душа и сър-
це. Благодарихме им с
бурни ръкопляскания и
много пъти „Браво”.

Пенка Димитрова от
името на литературния
клуб „Йордан Кръчма-
ров” Балчик ни поздра-

ви със свой стихове, а
Димка Малева, предсе-
дател на Клуб „Хинап”
закичи всички с цвете и
добри пожелания.

Прочетен бе поздра-
вителен адрес от клуб
№1 с председател Хрис-
тина Сивкова, в който
имаше най-добри и сър-
дечни пожелания към
хората в бяло, отдали си-
ли и младост в борбата
за опазване здравето на
хората, за спасяването на
човешкия живот.

Сивеят днес косите
безвъзвратно, защото
денонощно, неуморно
за нечий живот сте би-
ли отговорни, че между
доктори и пациенти раз-
двоени не виждахме ко-
га сте уморени. Така
минаваха се дните, ден
след ден, докрай отдаде-
ни на дълг свещен. С къ-
смет и дълголетие бла-
гословен, честит да ви е
празничния ден. Светло-
лика беше нашата мла-
дост и в очите ни искря-

ха слънца, бяхме армия
в бели редици, а наше
знаме бе кръстът чер-
вен.

Нека всички медици
от града и общината
приемат нашите благо-
пожелания за здраве,
благополучие, устрем и
вдъхновение в хуманна-
та и благородна профе-
сия. За много години!

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

Председател на
клуб „Здраве”

Баба Марта донесе в
своята кошница големи
надежди и очаквания за
промяна, пожелавайки
здраве, дълголетие, до-
бруване и красота чрез
нейния символ марте-
ницата.

 Следи от нейното го-
стуване открих в Детс-
кия отдел при библио-
тека „П.Хилендарски”
Балчик.  Чрез подготве-
ната презентация „На-
родните представи за
Баба Марта” децата се
запознаха с ритуали, га-
дания, символи, прика-
зки, песни и стихотворе-
ния, а инициативите на
клуб „Приятели на биб-
лиотеката” бяха доста
интересни.  Макар и с
неохота Баба Марта от-
стъпи своето владение
на месец април.

За трета година биб-
лиотеката ще се включи
в „Маратона на четене-
то”, свързан с две мно-
го важни дати – 2 април
– Международен ден на
детската книга и 23 ап-
рил – Международен
ден на книгата и автор-
ското право. В инициа-
тивата активно ще се
включат литературният
клуб „Й.Кръчмаров”,
Клуб „Приятели на би-
блиотеката”и др. В мно-
го приятна атмосфера
децата от детските гра-
дини и училища ще се
потопят във вълшебния
свят на приказките на
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Андерсен, ще видят
презентации на люби-
ми български автори
като Ангел Каралийчев,
Асен Разцветников,
Елин Пелин, Емилиян
Станев и др. Ще се сре-
щнат с любими герои от
приказки.

Малко им завиждам, за-
щото за мен ще останат
незабравими преживява-
нията през дните от Сед-
мицата на детската книга,
срещите с писатели. Ако
имах вълшебна пръчица,
щях да поискам от феята
да ме върне в моето детс-
тво и да съм пак онова
малко момиче, което съ-
бираше децата в двора на
старата къща, за да подго-
тви представление, да
очаква с нетърпение лю-
бимото си детско списа-
ние „Славейче” и новата
си интересна книжка.

Като деца четяхме мно-
го, водихме си читателс-
ки дневници, разменяхме
си книги, защото за нас
те бяха отворен прозорец
към света и към всичко
ново, вълнуващо и инте-
ресно. Тази страст към
книгите остана и до днес.

Затова ми се иска да
се обърна към малките
читатели на библиотека-
та да оставят за миг ком-
пютрите и да се потопят
в царството на книгите,
защото през тази седми-
ца те ги очакват.

Стела Дакова
СТОЯНОВА




