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Лодърдейл наниза
32 точки на “Левски”
“Сините” победиха “Черноморец” със 103:95 на старта в баскетшампионата
Николай КРЪСТЕВ

Прийст Лодърдейл нани-
за32 точки, но тенестигна-
ха неговият “Черноморец”
да взриви сензация в I кръг
на Националната баскет-
болна лига. 222-сантиме-
тровият гигант доказа, че
където е той там е и шоуто.
Фаворитът “Левски” все

пак спечели със 103:95
(57:52). Интрига имаше до

последните секунди.
Как ще се изяви 36-го-

дишният Лодърдейл при
повторния си дебют в Бъл-
гария бе най-големият въ-
прос преди двубоя. Цифри-
те говорят сами - америка-
нецът с наш паспорт вкара
32 т., спечели умопомрачи-
телните 21 борби, даде 3
асистенции и удари 3 чадъ-
ра на съперниците. И в до-
бавка - Пи Ел беше един-

ственият баскетболист,
който изкара 40 минути на
терена без смяна. С изяви-
тесиЛодърдейлударивзе-
мята всички, които говоре-
ха с насмешка за него, че е
приключил с баскетбола.
От другата страна също

имаше един блестящ
играч. Топреализаторът на
“Левски” Аарън Харпър за-
върши с 40 точки.
Двубоят почти до края си

бе “на кантар”, като млади-
ят състав на “Черноморец”
изпуснацели19наказател-
ни удара. Гостите вкараха
само 14 от 35 опита от ли-
нията на фауловете. Това
всъщност се оказа ифатал-
но за бургазлии.
Други резултати от пър-

вия кръг: “Евроинс Черно
море” - “Рилски спортист”
61:89, “Ямбол” - “Балкан”
87:84.

С
илвио Данаилов ще направи
днесв15чпървияходнаеднаот
партиитеотпървиякръгнаклуб-

нияшампионат заЕвропейската купа
пошахмат вПловдив.Ще участват 49
мъжки и 15женски отбора. Снощи бе
официалната церемония по открива-
нето като освен Данаилов - новоиз-
брания президент на европейския
шах, се чакашеишефът наМеждуна-
родната федерация (ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов. По регламент турнирът
ще е по швейцарската система и в

Силвио Данаилов прави
първия ход на Еврокупата
седем кръга. Мъжете ще играят на
седем дъски, а жените на четири. На-
градният фонд е 50 000 евро. Победи-
телите при мъжете ще вземат 10 000

евро, а при дамите - 6000.
ВПловдивпристигнаха22-масъсте-

затели от първите 30 на световната
ранглиста на ФИДЕ.TИна 36 годиниПрийстЛодърдейл е познатиятвихър под кошове-

те. Снимка Виктор Гилтяй

Карамаринов стана шеф
на балканската атлетика
Президентът наБългарс-

ка федерация лека атлети-
ка (БФЛА)ДобромирКара-
маринов е новият шеф на
Балканската атлетическа
асоциация (БАА). Това ста-
на по време на изборния
конгреснаорганизациятав
Белград, който е в програ-
мата на календарната кон-
ференция на Европейската

атлетика. Участие във фо-
рума на БАА взеха делега-
ти на Сърбия, Румъния,
Гърция, Турция, Албания,
Босна, Македония, Черна
гора, Молдова и България.
Всички те единодушно из-
брахаКарамариновдасме-
ниВасилисСеватис,прези-
дент на Гръцката федера-
ция по лека атлетика.

Петър Узунов и Мартин Стоев
пак ще играят в един отбор
Някогашните съотбор-

ници в националния отбор
по волейбол Петър Узунов
и Мартин Стоев може да
заиграят отново заедно.
Двамата са световни шам-
пиони за младежи през
1991-ва, а сега вероятно
ще са в състава на “Хай-
стер Волей ЛТУ”. Тимът
стана осмият състав в Су-

перлигата на първенство-
то ни.
Треньор на отбора на

Лесотехническия универ-
ситетеСтоянСтоев, баща-
та на Мартин. Тандемът е
доказал, че работи добре,
следкатовначалотона90-
те изведе “Миньор” (Бухо-
во) до национална шам-
пионска титла.T

Цветана Пиронкова ще започне
срещунеизвестнаощеквалификанткаучастието
синатурнирапотенисвМоскваснаграденфонд$1
млн. В пресявките на надпреварата отпадна вто-
рата ни ракета Диа Евтимова, след като загуби с
2:6, 4:6 Екатерина Дзехалевич, състезателка на
Беларус.

Танцовата ни двойка
Кристина Тремасова и Димитър Личев завърши на
16-омястоот19дуетавтурнираотсериитеГран
при по фигурно пързаляне в Острава. При девойки-
те Даниела Стоева е 29-а от 32 участнички, а
Павел Савинов е на последното 20-о място при
юношите.

ългарският отбор по
футбол в Лос Андже-
лис “Балкан” победи

авторитетния “АС ЛА” с из-
разителното 6:2 на финала
влигата “УенсдейОпънДи-
вижън”. Така родният тим
станашампион,нозаеднос
това постави и няколко ре-
корда. “Балкан” завърши
сезона без загуба с 10 по-
беди и един равен мач (0:0)
ощев Iкръг -нещонепости-
гано в лигата. Впечатлява-
ща е и головата разлика,
която постигнаха “лъвове-
те” вбяло-зелено -56:9.Ос-
венпреобладаващотоядро
от българи в “Балкан” игра-
ят още американци, румън-
ци, грък, македонец и лати-
ноамериканци.
“УенсдейОпънДивижън”

е сред 10-те аматьорски
футболнидивизиивЛосАн-
джелис, като тя и “Супер
Метро”садветенай-висши,
а сред останалите има и 2
за жени. Шампионатите са
под егидата наФутболната
асоциация на Калифорния,
обединяваща 14 000 отбо-
ра между Санта Барбара
до Ориндж каунти.
“Единадесетот19-тефут-

болисти в отбора са бълга-
ри - каза треньорът Атанас
Атанасов. - Сега имам две

Б Български футболен триумф в Лос Анджелис
нови момчета българчета,
които ще започнат още в
първите ни мачове и ще
продължат през новия се-
зон. 23-годишният Атанас
от Пловдив и 28-годишният
Петър играл в “Доростол”.
Атанас научил за “Балкан”
от в. “Труд” в България
преди 2 г. и веднага потър-
сил отбора, когато тази
пролет пристигнал в Лос
Анджелис.Немогадаотли-
ча персонално никого.
Имаше важни мачове сре-
щу силни отбори, в които
отборътпоказадух. Голяма
роля изигра и публиката,
като радостно е, че бълга-
рите в Лос Анджелис за-
почнаха да се интересуват
повече от нас след постиг-
натите успехи.”
КапитаннатимаеЕвгени

Любенов, сред български-
теиграчисаГеоргиМитков,
Димитър Белчев, Стоян
Стоянов, Александър Ла-
заров, ГеоргиНиколовидр.

Отборът на “Балкан” триумфира с купата на “Уенсдей Опън Дивижън” в Лос
Анджелис. На малката снимка един от любимците на българската публика
Георги Николов целува трофея.
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Специално за “Труд”
Лос Анджелис


