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Отличените в СКЛА “Черно море 2005” за 2014 година - 10 спортисти: Айхан Апти, Даниел Джахани, Екатерина Димова, Борис Йорданов, Георги Христов, Светослав Борисов,
Христо Банков, Николай Николов, Михаела Великова и Живко Господинов, заедно с президента на СКЛА “Черно море 2005” град Балчик Десислава Андреева, кмета на Община
Балчик Николай Ангелов, треньора Андриан Андреев и д-р Цветелина Дончева.                                                                                                                                    Фото: Маруся КОСТОВА

-Европейска квалификация
за младежки олимпийски иг-
ри в Баку, Азербайджан

-Европейско отборно
първенство в Рига, Латвия

-Балкански шампионат за
юноши и девойки /старша
възраст/ в Серес, Гърция

-Балкански шампионат за мъ-
же и жени в Питещи, Румъния

-Балканейшън в Любляна,
Словения

От 2014 г. възрастовите
групи при атлетите се уве-
личават. Въведена е "Детска
атлетика и за най - малките".
Децата на гр.Балчик ще
имат възможността още от
детската градина да се доко-
снат до Царицата на спор-
товете , а именно Леката ат-
летика.

"Най-малкият спортист е
едва 4-годишен, но точно в
тези малки деца се вижда, че
спортът в България има бъ-
деще - заяви уверено Десис-
лава Андреева. Има бъдеще,
защото винаги ви има и Вас,
хората, които обичате и по-
магате на атлетиката.
Тук е мястото да изкажа и
нашите най- големи благо-
дарности към Община Бал-
чик, за това че винаги е била
плътно зад нас и до голяма
степен нашето развитие дъл-
жим, преди всичко на ней-
ната помощ.

Благодаря и на д-р Цвете-
лина Дончева,че се е заела с
нелеката задача да обгрижва
нашите спортисти. Благо -
даря на всички родители, че
подкрепяйки децата си, Вие
правите най-доброто за тях.

Благодаря и на всички на-
ши състезатели, за силната
воля и борбения дух, който
притежават.

Благодаря на всички наши

съграждани, които ни подкре-
пят духом по време на състеза-
ния и искрено се радват с нас,
когато се завърнем с победа.
   Въобще изказвам най-голе-
мите си благодарности към
всички Вас - приятели на ле-
ката атлетика.

Остана едно лице, на кое-
то бих искала да благодаря
и това е човекът -  "винов-
ник" за всеки един успех на
клуба. Това е нашият тре-
ньор Андриан Андреев. То-
чно този, който всеки ден
стои до тъмно на стадиона,
прибира се уморен, но и до-
волен от това, че е успял от-
ново да Ви даде още нещо от
себе си. На всяко състезание
преживява заедно с Вас, все-
ки един успешен или неус-
пешен опит. Усеща болката
Ви, когато загубите, усеща
и радостта Ви от победата.
Преглъща разочарования и
не спира да дава кураж на
всеки един от Вас.   Тази
професия е призвание, а на-
шият треньор е създаден за
нея. Много от Вас, съсредо-
точени в собственото си съ-
стезание, дори не са забеля-
звали неговите емоциии, не
са забелязвали сълзите му
или радостта в очите му, но
вярвайте, че в този момент
той е човекът, който най -
много от всичко и всички,
желае вашия успех. Той е то-
зи, който чувства всеки един
от Вас близо да сърцето си и
у всеки един от Вас оставя
следа. Благодаря."

Всички присъстващи бя-
ха приятно изненадани от пе-
сента на столичния творец
Георги Джилянов, родом от
с.Гурково, която бе сърцато
изпята от вокална формация
"Гурково": Михаил Душков,
Магдалена Христова, Таня

Тодорова, Тодор Георгиев.
Песента е дар за всички
спортисти от СКЛА "Черно
море 2005" Балчик, с което
е изпълнена една мечта на
клуба - да имат своя песен.
   След аплодисментите за пе-
сента започна награждаването.

"С всяка изминала година
изборът ни става все по-тру-
ден, а конкуренцията между
състезателите все по-голяма.
Винаги сме Ви казвали - зая-
вяват сем.Андрееви, че кри-
териите за оценяване са ня-
колко и са необходими мно-
го повече от добри резулта-
ти в спорта. Освен спечеле-
ните отличия от състезания,
много важно предимство е
трудолюбието, което полага
даденият спортист, важна е
възрастовата група, както и
конкуренцията в дадената ди-
сциплина."

Миналата година спорти-
стите получиха подаръците
си от своите родители, а та-
зи година - от най-малките
спортисти в клуба, които те-
първа ще станат шампиони
и рекордьори на България
като тях, а засега тренират
наравно с големите и вече
имат някои отличия от със-
тезания.

Малката Сибел Рахмиева
връчи купа и подаръци от
клуба и Общината на Спор-
тист №10 - Живко Тодоров
Господинов. Той е един от
най- трудолюбивите състеза-
тели с голяма воля и силен бор-
бен дух. През 2014 г.се е кла-
сирал на 11 и 16 място в дис-
циплината "хвърляне на чук"
за юноши младша възраст и на
16 място за старша възраст в
същата дисциплина.

Михаела Тачева обяви и
награди спортист № 9 - Ми-
хаела Николаева Великова.

Михаела е още един пример
,че този спорт не е само за
мъже. През годината Михае-
ла има спечелен бронзов ме-
дал в дисциплината "хвърля-
не на чук" при девойки млад-
ша възраст, 4 и 8 място в тла-
скането на гюле, и 6 и 7 мяс-
то пак в хвърлянето на чук.
   Станислав Стоянов Пете-
лев връчи наградите на
Спортист № 8 - Николай Ге-
оргиев Николов. Николай е
бронзов медалист в дисцип-
лината "мятане на диск" за
юноши младша възраст.В съ-
щата дисциплина има спече-
лени и едно 4 и две 5-ти ме-
ста. В дисциплината "хвър-
ляне на чук" се е нареждал
два пъти на 6-о, един път 7-
ми и веднъж на 8-мо място.
  Мария - Магдалена Абра-
шева отвори плика с името
на Спортист № 7 -  Христо
Стоянов Банков, бронзов
медалист от дисциплината
"хвърляне на чук" за юно-
ши, младша мъзраст, като в
същата дисциплина се е на-
реждал и на 4 и 5 място. 6 и
7-ми е ставал в дисциплини-
те "мятане на диск" и "тлас-
кане на гюле".

Никола Колев обяви Спор-
тист № 6 - Светослав Илков
Борисов , дългогодишен съ-
стезател, който вече се със-
тезава в най-трудната възрас-
това група в дисциплината
"хвърляне на чук" при мъже-
те. През годината той три пъ-
ти е печелил бронзовия медал
в тази дисциплина .
  Спортист № 5 за 2014 г.
обяви Християн Димитров,
който гордо посочи Георги
Христов Христов. За този
състезател смело можем да
кажем, че е с вроден талант
в дисциплината "хвърляне на
чук". С малкото си трениро-

вки през годината три пъти
се качвал на стълбичката,
печелейки бронзови медали
и един път е ставал 4-ти в
дисциплината "хвърляне на
чук" за юноши младша въз-
раст.

На сцената  се качи мал-
кият спортист Никола Янъ-
ков, който връчи наградите
на Спортист № 4 -  Борис
Йорданов  Йорданов. Той е
един от дългогодишните
клубни състезатели, състеза-
ващ се в най-горната и тру-
дна група при мъжете в дис-
циплината "хвърляне на
чук". За да се състезаваш в
тази възрастова група, не
може да не си професиона-
лист в дисциплината си. Уси-
лията , тренировките и кон-
куренцията тук стават в пъ-
ти по -големи и затова побе-
дите на Борис са особено
ценни. През 2014 г.е пече-
лил 2, 3 и 4 -то място в дис-
циплината "хвърляне на чук"
за мъже.

Най-голям интерес имаше
към спортистите, определени за
почетните първи три места.
  Екатерина Димова или "на-
шето желязно момиче" е де-
войката, която въпреки кре-
хката си възраст, е влизала
не един път в историята на
леката атлетика. Това не
пропусна да направи и тази
година, като подобри собс-
твения си Национален ре-
корд в дисциплината "хвър-
ляне на чук" за девойки, мла-
дша възраст. Няма състеза-
ние или турнир в България,
независимо от възрастова-
та група, в която е участ-
вала и да не е взела медал.
Десет медала е добавила
към колекци ята си само
през последната година и
от тях - 3 златни, 4 сребър-

ни  и 3 бронзови.
Също така покрива нор-

матив и взема участие в Ев-
ропейската квалификация за
Младежкия олимпийски фе-
стивал в Баку, Азърбейджан.
Даниел Ал Атраш връчи ку-
пата и многото подаръци на
Екатерина Димова като
Спортист № 3 за 2014 г.
Синът на сем.Андрееви - Ва-
лентин Андреев, обяви
Спортист № 2 - Даниел Ра-
хмат Файаз - Джахани. Да-
ниел е носителят на балчи-
шкия международен медал, а
именно бронзовото отличие
от Балканските игри в Се-
рес, Гърция за юноши и де-
войки, старша възраст. Зае-
дно с този, медалите му
през годината са общо 10.
Три пъти е печелил шампи-
онската титла, 4 пъти е пе-
челил среброто и 2 пъти е
вземал бронзовото отличие.
За Спортист №1 за 2014г.
към Спортен клуб по лека
атлетика "Черно море -
2005" гр.Балчик е избран
Айхан Апти. Това обяви
неговият конкурент, но и
приятел Здравко Пламенов
Димитров.

Айхан е националният
шампион на България в дис-
циплината "хвърляне на
чук" за мъже. През годината
от спечелените 6 медала, 5
са златни и един сребърен.
Участвал е на 4 междунаро-
дни състезания, на които ви-
наги се е класирал във фи-
налната шестица. На евро-
пейската купа по зимни
хвърляния в Португалия е
на 6 място. На Европейско-
то отборно първенство в
Рига, Латвия, спечелва 4 мя-
сто. На Балканското първен-
ство в Питещи, Румъния
става 4. И на Балканейшън

в Любляна, Словения отно-
во се нарежда 4. Другата ва-
жна награда, която спечели
и беше голяма оценка за не-
говия труд е, че гражданите
на гр.Балчик го избраха за
"Лице на гр.Балчик за
2014г". През 2015г. На Ай-
хан отново му предстоят
важни състезания, както и
на треньора му Андриан
Андреев. Те предстои да се
преборят с трудностите, да
постигнат нужните резулта-
ти и нормативи. С една при-
ятна закачка-пожелание Де-
сислава Андреева им пода-
ри по един куфар, за да си
приготвят багажа с време.
Статуетки на СКЛА "Чер-
но море 2005" гр.Балчик, с
големи благодарности бяха
връчени на кмета Николай
Ангелов, д-р Цветелина До-
нчева и вокална формация
"Гурково"с ръководител
Магдалена Христова.
  Кметът на Общината Ни-
колай Ангелов обяви, че
обещанието за модерна клу-
бна база ще стане факт през
тази пролет. Има вече одо-
брен проект, строително
разрешение и изпълнител.
Атлетите ще могат да тре-
нират при най-цивилизова-
ни условия.

След  официалната част,
всички присъстващи бяха
поканени на изискан кок-
тейл, подготвен от прези-
дента на клуба Десислава
Андреева.

В заключение искам да ка-
жа, че това тържество е ве-
че традиционна изява на об-
ществения живот в начало-
то на календарната година
и както медалите, заслуже-
но е спечелило признание-
то на хората.

Маруся КОСТОВА




