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В ЮАР СЕ ПРОВЕДЕ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ, КОЕТО ЗАПОЧНА С НЕ МАЛКО ИЗНЕНАДИ – СВЕТОВ-
НИЯТ ШАМПИОН ИТАЛИЯ И ВИЦЕШАМПИОНЪТ ФРАНЦИЯ ОТПАДНАХА ОЩЕ В ГРУПОВАТА ФАЗА. НЕВЕРОЯТНО, 
НО ФАКТ. НОВИЯТ ШАМПИОН НА ПЛАНЕТАТА Е ИСПАНИЯ. ОТМИНА И СВЕТОВНАТА КУПА ПО ВОЛЕЙБОЛ. ТУК 
ПОБЕДИТЕЛ СТАНА БРАЗИЛИЯ, А НАШИТЕ МОМЧЕТА СЕ КЛАСИРАХА НА СЕДМО МЯСТО.

За нас в  Прага, не по-малко ва-
жен беше футболният турнир 

на националните малцинства на 
малки вратички за купата на Се-
ната, който се състоя на 26 юни на 
стадион „Юлиска“ в Дейвице. Това 
беше 12-ото издание на турнира, 
с  участието на рекорден брой от-
бори – двайсет и четири, разделени 
в четири групи от по 6 участници.

Нашият отбор беше в  група „Б“ 
заедно с  украинците, словенците, 
поляците, латиноамериканците 
и грузинците.

В началото всичко тръгна добре, 
тъй като спечелихме първия мач 
с  южноамериканците с  1:0, дока-
то поляците вече бяха претърпели 
загуба от същия противник. Във 
втория мач победихме грузинци-
те – трудно, но все пак с  3:2. След 
това дойде първата загуба – в мача 
с украинците и то в последната ми-
нута – завършихме с  0:1. С  фаво-
ритите – отбора на поляците – за-
вършихме 0:0. Последният ни мач 

с  аутсайдера в  групата завърши 
с  3:0 за нас. При събиране на точ-
ките стана ясно, че в  групата са се 
събрали три отбора с по 10 точки: 
украинците с 10 т. и голова разлика 
9:2, ние – с 10 т. и голова разлика 7:4 
и поляците с 10 т. и голова разлика 
5:2. Тук дойде ред на лошия късмет: 
съгласно регламента, в  случай на 
равенство по точки между отбори-
те, влиза в сила т.нар. мини табли-
ца, според която в случая поляците 
имаха 4 точки, украинците 3 точки, 
а ние – 1 точка.

Така за нас турнирът приключи 
– с добра игра, но лош късмет.

Жалко, много жалко. Момчета-
та играха добре, но в  спорта има 
и  късмет и  шанс, а  те не бяха на 
наша страна. Утехата ни е, че в на-
шата група бяха най-силните от-
бори – Украйна и Полша играха на 
финала за победата.

В крайното класиране победител 
и носител на Купата стана отборът 
на украинците, втори останаха по-

ляците, а на трето място се класи-
раха нигерийците. �

Победители във Футболния турнир 
на националните малцинства за 
купата на Сената

ИЗДАНИЕ ГОДИНА ПОБЕДИТЕЛ
I. 1999 Роми
II. 2000 Роми
III. 2001 Словаци
IV. 2002 Роми
V. 2003 Поляци
VI. 2004 Украинци
VII. 2005 Българи
VIII. 2006 Поляци
IX. 2007 Украинци
X. 2008 Суданци
XI. 2009 Суданци
XII. 2010 Украинци
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