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Защитихме титлата – отново сме на върха

Вижте всички снимки в галерията

На 21 юни, по времето, когато целият свят бе футбол, на стадион „Дукла” в Прага се
състоя ХVI традиционен футболен турнир на националните малцинства за Купата на
зам.-председателя на Сената госпожа Алена Гайдушкова. Българският отбор имаше
тежката задача да защити първото място, което извоюва през 2013 г. – нашите
футболисти не се посрамиха и радостната новина е – отново сме първи! Благодарим Ви,
момчета!

А сега подробностите. Събитието протече под патронажа на госпожа Мария
Коусаликова, кмет на Прага 6, а главен организатор бе футболен клуб „Дукла”, Прага
заедно с Асоциацията на военните спортни клубове в Чешката република, главен
партньор бе Пражкото кметство. На официалното откриване присъстваше инициаторът
на турнира, госпожа Алена Гайдушкова, официалните представители на различните
дипломатически мисии, много симпатизанти. България бе представена от госпожа Галя
Димитрова, консул в Българското посолство в Прага.

В турнира взеха участие 28 отбора от следните държави: Армения, България, Еквадор,
Франция, Гана, Йемен, Йордания, Либия, Унгария, Македония, Мексико, Молдова,
Намибия, Нигерия, Палестина, Полша, Румъния, Русия, Сенегал, Словакия, Сирия, Того,
Уругвай, Украйна, Виетнам. Предствиха се още отборите на Нератовице, Прага 5, на
ромите и на Пражкото кметство.

Както и миналата година българският отбор бе изцяло подготвен и организиран от
Ивалин Иванов, отскоро член на Управителния съвет на Пражкия клуб. За Иво спортът
е един от начините за привличане на младите хора към Българската
културно-просветна организация, и макар сам да не се впуска в спортни състезания, с
душа и емоция подпомага не само футболния ни отбор, но и млади таланти в други
спортове. Нашите момчета имаха солидна опора и в лицето на Кирил Беровски,
председател на БКПК, Прага. Сред феновете на отбора можеха да бъдат видяни
Александър Александров, управител на Българския дом, Димитър Димитров и Сашо
Илиев, също членове на УС. Те се погрижиха за техническата подкрепа, а множеството
направени снимки увековечиха събитието.
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Дотук със страничната информация, да се върнем към футбола! Участниците бяха
разпрелени в четири квалификационни групи (А,B,C,D), във всяка група по седем
отбора. Нашият отбор бе в група А с отборите на Палестина, Мексико, Еквадор, Русия,
Сенегал и Словакия. Сигурно сте чували израза за тежестта на царската корона, може
би я усетиха и момчетата от българския отбор – започнаха мачовете с известна
нервност и напрежение, знаейки, че всички очакват да видят как ще се представят
миналогодишните победители. Постепенно обаче тимът успя да преодолее
първоначалното си притеснение и се класира на първо място в своята
квалификационна група с пет победи и едно равенство и капитал от 16 точки.

На четвъртфинала обаче ни чакаше отборът на Нигерия, корав противник, над когото
успяхме да се наложим буквално в последните минути с 2:1.

Не по-леко беше и на полуфинала, където българският отбор се срещна с отбора на
Украйна, труден съперник, три пъти печелил Купата на Сената. Нашите момчетата
показаха истинско мъжество и направо разгромиха противника си с резултат 4:0.

Ето го и финалът: България – Русия. Руснаците са съперници, показали и доказали
устойчивостта си по време на турнира. Независимо от това българският отбор бе
внимателен в началото на срещата, успя да надиграе противника си и го победи с 2:0.
Русия остана на второ място, а третото място заеха представителите на украинското
малцинство. И така, за втора поредна година показахме, че имаме отбор, достоен да
бъде първенец в този турнир. За любителите на статистиката – от началото на
създаването на Турнира на толерантността през 1999 г. България го е печелила 3 пъти:
през 2005, 2013 и сега, през 2014 г.

Вълнуващият съботен ден, посветен на „цар Футбол”, но и на толерантността и
спортменската игра завърши с тържественото връчване на наградите (купи и грамоти).
Съпроводен от радостните викове на българските запалянковци, капитанът на нашия
отбор Георги Цонев получи Купата лично от ръцете на Алена Гайдушкова,
зам.-председател на Сената, а нашият организатор Ивалин Иванов побърза да напълни
ценното отличие с шампанско, за да отпразнуват победата. Историята мълчи как е са
протекли събитията по-късно вечерта, но тук е мястото да отбележим още нещо много
важно – спонсорите, които подкрепиха българския отбор и на които дължим
благодарност за проявената щедрост в името на спорта и на България: Metro Plus ltd.,
представлявана от Асен Стоянов и Ubytovací služby - Marijana Petkova.
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