
Н а 18 юни беше теглен жребият, 
който раздели отборите на че-

тири групи. Българският отбор по-
падна в група „С” заедно с отборите 
на витнамското, намибийското, ли-
ванското, арменското и тогоанското 
малцинство. Общо шест отбора в 
предварителната група. Времетрае-
нето на всеки мач беше 2 х 10 мин. 
без почивка между полувремената 
и с пет минути почивка между от-
делните срещи – наистина сериозно 
натоварване.

Започнахме отлично с победа 3:0 
срещу либийците. Два часа след това 
обаче дойде неочакваната загуба от 
дребните, но изключително бър-
зи и темпераментни виетнамци – с 
0:3. На мокрия терен нашите падаха 
от началото до края на мача, а про-
тивникът сновеше по игрището без 
проблеми. Третият мач ни вдъхна 
малко надежда – отборът ни побе-
ди над арменското малцинство с 
5:1. Победихме и намибийците с 3:0. 
Вече имахме девет точки, витнам-
ците – десет, а тогоанците – шест. 
Последният ни мач в групата беше 
именно с тогоанците. За да се кла-
сираме в четвъртфиналите, ни беше 
достатъчен равен мач, но уви – из-
губихме с 0:1. За първи път от шест 
години не се включихме в първите 
осем отбора. А възлагахме големи 
надежди! Отборът ни беше подгот-
вен и в пълен състав. Оправдахме се 
с мокрия терен и многото мачове за 
толкова кратко време. Но тези усло-
вия бяха еднакви за всички отбори. 
Останахме като зрители до края на 
турнира, с надеждата, че ще полу-
чим поне купата за „Fair play“.

Напред в борбата продължиха 
Украйна/Того – 8:0, Судан/Полша – 
4:1, Нигерия/Витнам 0:0, след дузпи 
0:2 и Гана/Молдова 2:1.

В полуфинала двойките се офор-
миха така: Украйна/Витнам – 2:0 и 
Судан/Гана – 4:0. За първо място иг-
раха украинците срещу суданците, 

за трето витнамците срещу ганай-
ците. 

В борбата за бронзовите медали 
ганайците бяха по-свежи и разгро-
миха витнамците с 6:0. Финалният 
мач завърши 0:0. Стигна се до из-
пълнение на дузпи. Тук суданците 
бяха по-успешни и победиха с 3:1.

И така, победители в XI турнир за 
купата на Сената станаха суданци-
те. На второ място останаха украи-
нците, на трето ганайците. Следваха 
витнамците, мол-
довците, тогоан-
ците, поляците, 
нигерийците и 
на девето място 
– българите. По-
следни, 22-ри, ос-
танаха ромите. Но 
те всъщност не се 
явиха на турнира.

Купата за „Fair 
play“ грабнаха по-
бедителите – отбо-
рът на суданското 
малцинство. Ку-
пата за най-добър 
нападател отиде в отбора на Украйна 
– спечели я Ян Сакал. За най-добър 
вратар беше обявен Андрей Рашко, 
също от отбора на украинците.

При закриването и след това, във 
VIP салона, се опитахме да убедим 
организаторите, между които в нача-
лото бяхме и ние, както и ръковод-
ството на стадион „Дукла”, че турни-
рът трябва да се провежда в рамките 
на два дни. Играчите ни подкрепиха 
и потвърдиха, че да изиграеш осем 
мача за един ден, не е по силите на 
всички. Освен нас много ясен при-
мер бяха виетнамците. На последния 
мач почти лазеха и загубиха от далеч 
по-неподготвения отбор на ганайци-
те с 0:6. Отговорът, който получихме 
на предложението ни, беше лакони-
чен: спонсорирайте втория ден и ще 
го направим. Един наистина отказ-
ващ отговор. Към финансирането 

на самата игра всяко малцинство 
ще трябва да прибави разходите, 
съпътсващи един допълнителен 
ден: заплащане на нощувката на 
отборите, които идват от провин-
цията, поскъпване на транспорта и 
изхранването им през втория ден. С 
две думи, особено в момент, когато 
цяла Европа е във финанзова криза 
и всички страни влязоха в дълбока 
икономическа рецесия, такова раз-
точителство е немислимо.

И така, българският отбор, на-
чело с треньора Божидар Баиров, 
председател на Българския клуб в 
Оломоуц, си тръгна след вечеря в 
Българския дом с наведени глави и 
без никакво настроение, но с обеща-
ние, че това повече няма да се случи.

Явно този ден не ни вървеше! 
Паралелно с неуспеха на стадион 
„Дукла”, претърпяхме и втори не-
успех. По същото време втори наш 
футболен отбор участваше в тур-
нир за Купата на името на селото Ян 
Подскалски, намиращо се близо до 
Прага. Там отбелязахме една победа 
и две загуби, с което се класирахме 
на четвърто място.

Утехата ни е, че все пак изпъл-
нихме олимпийския девиз: не е ва-
жното да победиш, по-важно е да 
участваш!

Участвахме! �

НА 27 ЮНИ, НА СТАДИОН „ДУКЛА” В ПРАГА 6, СЕ ПРОВЕДЕ XI ТУРНИР НА МАЛЦИНСТВАТА ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ 
ВРАТИЧКИ, ОРГАНИЗИРАН ПОД ПАТРОНАЖА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕНАТА АЛЕНА ГАЙДУШКОВА. 
УЧАСТВАХА ОТБОРИТЕ НА ДВАЙСЕТ И ДВЕ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА. БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО БЕШЕ 
ПРЕДСТАВЕНО ОТ ОТБОРА НА ОЛОМОУЦ, ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛУБ ТАМ 
БОЖИДАР БАИРОВ.
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