
ТАЛЕВЦИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ДЕВЕТИЯ ФЕСТИВАЛ „ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ“ 

 

Oт 6-ти до 8-ми юни в к.к. Албена се проведе 

Деветият фестивал „Олимпийски надежди“. 

Състезанията се организират в седем вида спорт - 

футбол, лека атлетика, баскетбол, тенис на маса, 

плажен волейбол, плуване и плажна борба. По 

традиция надпреварата е под мотото "Да открием 

олимпийските надежди на България". За първа 

година представители от СОУ „Димитър Талев“ 

гр.Добрич се включиха в престижната инициатива.  

От основаването си досега тези състезания са 

били първото сериозно изпитание за много български 

спортни надежди, по-късно утвърдили се в 

националните отбори на България, участвали в 

младежки олимпийски игри, а част от тях сега се 

подготвят за олимпийските игри в Рио. Целта на 

фестивала е да допринася за популяризирането на 

основните идеали, принципи и ценности на олимпизма 

и разпространяването им сред младото поколение, както и да даде възможност за изява 

на младите спортни таланти.  

Официалното откриване бе на 7-ми юни на 

поляната пред хотел „Добруджа“ в к.к. Албена и на 

него присъстваха генералният секретар на Българския 

олимпийски комитет Белчо Горанов, председателят на 

Българската федерация по тенис на маса Стефан 

Китов, официални лица и гости от чужбина.  

Единадесет ученици от СОУ „Димитър Талев“ 

участваха във Фестивала „Олимпийски надежди“ в 

дисциплините футбол и лека атлетика. Най-голямото постижение за училището донесе 

Жулиен Нуриел Шабан от IX-ти „а“ клас, който участва с отбора на „Добруджа“ в 

турнира по футбол за младежи до 16 години. С превъзходното си представяне младите 

футболисти заеха престижното второ място и се окичиха със сребърни медали. 

Десетима седмокласници от СОУ „Димитър Талев“ взеха участие в лекоатлетическия 

крос. Иван Ивелинов Иванов от VII-ми „а“ клас се класира на четвърто място, а Самуил 

Веселинов Василев се класира на шесто. Лора Веселинова Иванова  от VII-ми „б“ клас 

се класира седма при момичетата.   

Това първо участие за учениците от СОУ „Димитър Талев“ във Фестивала 

„Олимпийски надежди“ донесе много положителни емоции, признание и гордост за 

всички. За пореден път талевци показаха, че притежават огромен спортен потенциал и 

могат и знаят как да постигат целите си. 

 


