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Малко нескромно, 
но пак сме шампиони…
На 19 юни, на стадион „Юлиска“ (Juliska) в Прага, се състоя двадесет и третият турнир на толерантността 
– международно състезание по футбол на малки вратички за Купата на зам.-председателя на Сената при 
Парламента на Чешката република – при температура на въздуха около 35 градуса.

Участваха 24 отбора от различните малцинстве-
ни общности на територията на ЧР.

Отборите бяха разпределени в 4 предвари-
телни групи. По регламент, за по-нататъшно 
участие в турнира се класират първите два от-

бора от всяка група.
Българският отбор започна малко неуверено, загуби 

първата си среща от отбора на Йемен с резултат 1 : 2. Ин-
тересното бе, че в йеменския отбор участваха в играта две 
жени… може би това смути малко нашите състезатели или 
пък предпочетоха да бъдат кавалери… Както и да е, по-на-
татък нашият отбор се окопити и уверено премина квали-
фикациите, като се класира на II място в своята група.

Умората на състезателите при това горещо време бе нео-
писуема, независимо от това, след извоювана победа вслед-
ствие на наказателни удари (т. н. дузпи) над отбора на Судан 
нашите момчета се изправиха на финал срещу отбора на 
Виетнам. Тежък и костелив противник, на всичкото отго-
ре виетнамците бяха подготвили достатъчно състезатели за 
смени по време на двубоя.

Нашите момчета стиснаха зъби и първото полувреме 
завърши наравно, след почивката играта бе нервна и осеяна 
с множество нарушения от двете страни.

Малко преди края на второто полувреме нашият отбор 
показа характер и най-вече майсторство и воля за победа, 
което бе заслужено изразено, като срещата завърши с ре-
зултат 1 : 0 за българския отбор.

Така за 6-ти пореден път българският отбор спечели 
титлата „абсолютен шампион на турнира“, като паралелно 
с това бе номиниран и получи наградата за т. н. феърплей.

Да им честито, гордеем се с тях!
Не на последно място, трябва да поблагодарим за добра-

та организация около техническото и друго подсигурява-
не на нашите състезатели в лицето на г-н Ивалин Иванов, 
председател на БКПК, гр. Прага.  ◆
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