ВМСК спечели благотворителния турнир за деца на полицаи
Неделя, 10 Юли 2011г. 18:12ч.

Военноморски спортен клуб-Варна спечели втория открит благотворителен турнир по
мини футбол, за набиране на средства за деца и семейства на загинали и
инвалидизирани служители в затворите в България и в МВР. Организатори на хубавата
проява, която се състоя на игрищата на Техническия университет, бяха синдикатите на
двете ведомства, със съдействието на община Варна и Зоналния съвет на БФС.
Варненският и Великопреславски Митрополит Кирил откри състезанието с водосвет.
За доброто настроение се грижиха децата от Общински Детски Комплекс Варна,
фондация „Надежда“ и атрактивни футболни жонгльори. В състезанието се пуснаха
общо 27 отбора от Варна, Бургас, Сливен, Враца, Бобов дол, Пазарджик и
Ловеч.Некоректно се отнесе единствено шефът на бургаския затвор, който не пусна
служителите си във Варна, въпреки че благотворителната кауза подпомага и две деца
на негови служители. Техни колеги от Варна и УС на ССЗБ играха от тяхно име и
посветиха победата си на своите приятели от Бургас.

Изиграха се общо 39 мача, като в събота протекоха двубоите от предварителните
групи, а в неделя - полуфиналните и финалната група. Най-добрите три отбора
определиха шампиона в двубои всеки срещу всеки. На старта на финалната група
Военно-морски спортен клуб победи с 1:0 “Респект”, след което се справи с 3:1 и над
Специализирани полицейски сили. “Респект” стигна до второто място с 3:1 над СПС. В
целия турнир паднаха точно 150 гола.

Организаторите раздадоха няколко индивидуални награди и куп грамоти с
благодарности. Най-полезен състезател на турнира стана Недко Сираков (ВМСК),
вратар №1 е Добромир Господинов от Варненската и Великопреславска Митрополия,
Евгени Радулов от СПС е най-непреодолимият защитник, Марин Димитров от ВМСК се
справи най-добре в нападението, а двама играчи с по 8 попадения си разделиха
голмайсторския приз – Никола Добрев (“Респект”) и Живко Карчев (ВВМУ-Варна).

Организатори събраха повече от 7500 лева за децата, което още веднъж доказа колко
много добри хора има.{jcomments off}
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