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Морски клуб Балчик започва активния 
състезателен сезон на 8 април във Варна

В е т р о хо д ц и т е 
от Морски клуб 
Балчик започват 
активния състе-
зателен сезон с 
участие в първия 
за годината тур-
нир – това е Вет-
роходната регата 
Бриз Пролет, коя-
то ще се проведе 
от 8 до 11 април 
във Варна.
„За щастие, ние 
не сме ограниче-
ни от новите мер-
ки и тренираме 
активно. Върнах-
ме се в морето в 
началото на март, 
след като през 
януари и февру-
ари имахме само 
кондиционни тре-
нировки и плува-
не.  Отиваме във 
Варна за меда-
ли“, сподели за 
Про Нюз Добрич 
п р ед с ед ат е л я т 
на клуба Алек-

сандър Славчев. 
Следва състеза-
ние в Несебър от 
16 до 18 април и 
в Бургас от 30 ап-
рил до 2 май.
Представителни-
ят отбор на Мор-
ски клуб Балчик 

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

включва 16 ветро-
ходци на възраст 
от 9 до 22 години 
– 6 момичета и 10 
момчета. Иначе 
в клуба тренират 
54 деца.   
„Миналата годи-
на беше най-ус-
пешната в новата 
история на клуба. 
Имаме 50 меда-
ла, спечелени във 
всички състеза-
ния, имаме репу-
бликански шам-
пиони, сребърни 
и бронзови меда-
листи. Балчиш-
ката ветроходна 
седмица през ок-
томври 2020 г. 
беше голям успех 
за нас, с участие-
то на 150 ветро-
ходци. Имахме 
запитвания за 
участие от Румъ-
ния и Украйна, но 
заради пандемия-
та състезателите 
не успяха да прис-

тигнат. Надяваме 
се тази година в 
Седмицата да има 
и международ-
но участие“, каза 
Славчев.
Най-престижното 
състезание за тази 
година е Европей-

ско първенство 
по ветроходство 
в олимпийския 
клас Лазер, което 
ще се проведе във 
Варна от 15 до 22 
май. За първи път 
проява от такъв 
мащаб се провеж-

да в България. 
Първенството е 
открито и се оч-
акват състезатели 
от цял свят – за-
явки за участие 
до момента са 
подали 230 вет-
роходци от над 60 

държави.
Морски клуб Бал-
чик ще има трима 
участници в Ев-
ропейското – това 
са Мирела Дими-
трова, Андриана 
Николаева и Мар-
тин Пенев.  


