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Текст и снимки: Кирил Беровски

В спорта побеждават най-добрите
По традиция, и тази година, на 18.06.2016 в гр. Прага на стадион „Юлиска“ (Juliska) се проведе за ХVIII път т.н. тур-
нир на толерантността – международно състезание по футбол на малки вратички за Купата на зам.-председате-
ля на Сената при Парламента на Република Чехия Иво Барeк (Ivo Bárek), както и с помощта на Кметството на Пра-
га 6 и ръководството на стадиона. Откриване на турнира, на фона на военния оркестър, оповести с кратко слово 
г-н Барек. Сред почетните гости бе и министърът от правителството на Чехия, г-н Иржи Динстбир (Jiří Dienstbier).

Участваха общо 24 отбо-
ра: България, Армения, 
Белорусия, Македония, 
Латинска Америка, Ли-
бия, Украйна, Унгария, 

Република Того, Нигерия, Йордания, 
Словакия, Франция, Гана, Сирия, Виет-
нам, Русия, Италия, Молдова, Румъния, 
Камерун, Намибия, „Нератовице“ и 
„Ластавица“. Отборите бяха разделени 
в четири групи, като за по-нататъшно 
участие в турнира се класираха първи-
те два отбора. Нашият тим, по жребий, 
попадна в първа група заедно с отбори-
те на Армения, Белорусия, Македония, 
Латинска Америка и Либия. 

Резюме на срещите:
България – Армения /1:3/ – пър-

вата среща започна доста нервно от 
страна на българския отбор – неточ-
ни подавания, слаба ориентация на 
терена, независимо, че поведохме в 
резултата към края на първото по-
лувреме. Второто полувреме преми-
на изцяло на наша територия, което 
доведе не само до изравняване на 
резултата, но последваха достатъчно 
удачни атаки от страна на отбора на 
Армения, което доведе до краен ре-
зултат 3:1 за Армения.

България – Белорусия /7:0/ – за 
втората среща българският отбор се 
окопити и резултатът 7:0 бе реален и 
не толкова трудно постижим, тъй като 
отборът на Белорусия бе игрово без-
крайно апатичен.

България – Латинска Америка 
/3:1/ – третата среща определено би 
могла да се нарече футболна – и двата 
отбора се стараеха видимо, покриваха 
много празни пространства от терена. 
Въпреки изравнената игра, българският 
отбор, вече с подобреното самочувствие 
от предишната среща проведе три мно-
го бързи контраатаки, които доведоха 
до голове. В края на срещата Латинска 
Америка вкара почетният си гол. 

България – Македония /2:2/ –

трудно начало, изравнени игрови 
възможности и умения. Вследствие 
отборите на България и Македония 
си размениха по два гола. Няколко 
минути преди края на второто полу-
време съдията присъди изпълнение 
на 11-метров наказателен удар в полза 
на България. За съжаление, нашият 
състезател улучи гредата. Така мачът 
завърши наравно. Жалко...

България – Либия /2:0/ – послед-
ната среща в групата бе с отбора на 
Либия. Общо взето нашите състезате-
ли не срещнаха тук някакъв същест-
вен отпор. През второто полувреме 
надиграха съперника си, както техни-
чески така и тактически, което доведе 
естествено до резултат 2:0 за България.

При това положение българският 
отбор се класира с общо 10 точки за 
четвъртфиналите.

На четвъртфиналите България 
се срещна с отбора на Украйна, който 
нямаше до момента нито един изгу-
бен мач – общо взето един достатъчно 
обигран отбор. Първото полувреме 
завърши 0:0. През второто полувреме 
украинските състезатели промениха 
тактиката и темпото на игра, което 
доведе до объркване в защитата на 
българския отбор. За няколко мину-

ти ни вкараха цели три гола, добре, че 
срещата завърши, иначе бихме могли 
да получим и още. Така българският 
отбор бе отстранен от по-нататъшно 
участие, като зае крайно класиране на 
6-то място и получи грамота и купа.

Независимо от този не толкова до-
бър краен резултат, бих могъл опреде-
лено да кажа, че обновеният отбор по 
футбол на малки врати на България 
показа своя потенциал и за в бъде-
ще би могъл да бъде още по-достоен 
съперник, респективно да бъде най-
малкото пак в тройката на първенци-
те на турнира.

Не на последно място, бих искал да 
поблагодаря от името на УС на БКПК, 
Прага на члена на УС, г-н Ивалин Ива-
нов, главен организатор и отговорник, 
за участието ни като цяло, за неговата 
инициативност, всеотдайност и проя-
вена лична отговорност. Благодаря и 
на капитана на отбора г-н Георги Цо-
нев, както и на треньорското ръковод-
ство, като им пожелавам ползотворна 
работа с отбора с цел постигане на още 
по-добри резултати. 

ХVIII-ият турнир на толерантност-
та завърши със заслужената победа на 
Украйна, което доказва, че в спорта пе-
челят най-добрите.  ◆

Българският отбор


