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„Черноморец" в компанията на три варненски тима в Топ 4 на
България
четвъртък, 16 май 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Трета формация на ватерполния "Черноморец" ще се бори за медал в настоящия сезон от държавните
първенства по водна топка. Място в супер финала спечелиха юношите до 15 г., които се класираха на
второ място след изиграването на мачовете от финалната шестица. Воденият от Петър Йонов тим по
категоричен начин се справи с домакините от "Аква Спорт" и "Черно море", които се задоволиха с
последните две места в класирането.
Във Варна, на комплекс "Приморски", "Черноморец" записа четири убедителни победи. Нашите момчета
разбиха "Аква Спорт" с 11:2, "Черно море" с 13:7, "Ботев 2000"/Враца/ с 10:3 и столичния ЦСКА с 13:3.
Единствената загуба "акулите" инкасираха в първия си мач на турнира от оглавилия класирането "КПС
Варна" с 6:8. На бургаските ватерполисти им бе необходимо време, за да настроят играта си на голям
басейн, като след първото полувреме те изоставаха с 2:6. В останалите две части "Черноморец" стопи
натрупания пасив, но при 6:7 пропусна да изравни след грешка при разиграване на зоната. Варненци се
възползваха от шанса и спечелиха срещата. Така те завършиха първи с 15 т.
С актив от 12 т. втори е "Черноморец". Топ 4 на държавното първенство затвориха двата варненски
тима "Черно море" - 9 т. и "Аква Спорт" - 6 т. Спечелените точки от финалната шестица няма да се
зачитат по регламент. Извън супер финала останаха "Ботев 2000" - 3 т. и ЦСКА 0 т.
Мачовете за разпределение на медалите при 15-годишните ще се играят на 6 и 7 юли. Решението на
родната федерация е домакин на супер финала да бъде Варна.
Изборът обаче като че ли не е най-удачният...
Както е известно българският национален отбор ще участва на Европейското първенство по водна
топка за U15, домакин на който от 21 до 28 юли е Бургас. В състава девет от състезателите са от Варна
- петима от "КПС Варна", трима от "Черно море" и един от "Аква Спорт". "Черноморец" има трима свои
представители - вратарят Александър Раднев и полевите играчи Янис Христов и Георги Митев. От
"Ботев 2000" има двама състезатели, а от столичния "Локо НН" - един. Националите са в процес на
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подготовка и най-пълноценна тя би била на мястото, където ще се играят евродвубоите - басейн "Парк
Арена ОЗК". А супер финалът от шампионата ще бъде финалният щрих от подготовката на "лъвчетата"
за Европейското първенство.
Първият лагер сбор на U15 е от 18 до 23 май във Варна. България е в група "В" заедно с отборите на
Испания, Гърция и Турция в първата фаза на Евро 2019 в Бургас.
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