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Върнахме се на върха

След осемгодишна пауза взехме купата отново!
Браво, момчета, бяхте истински българи-юнаци!
Петнайсетият юбилеен футболен турнир на малцинствата за купата на Сената завърши.
Първи сме и то безспорно, разумна тактика и невероятно спокойствие, пълна игрова
дисциплина. Трябваха ни осем години, за да променим всичко в състава си, стигали сме
до дъното, но не се отказвахме. Усилията на организатора Иво Шумата, който неуморно
търсеше в нашите среди футболисти и вярваше, че ще успеем с правилния избор на
капитана Георги Цонев, на Здравко Диков, Сашо Диков и останалите момчета от отбора
се увенчаха с успех. (Чест и почитания!)

Как се стигна до този голям успех?

На пресконференцията, проведена на 20 юни се тегли жребият за състава на групите,
заявилите участие отбори бяха 26, разделени в 4 групи. Нашата, както се изразяват
обикновено футболните коментатори, беше групата на смъртта. Водач по право бе
отборът на виетнамците, които миналата година се класираха на призовото четвърто
място. И така:

Виетнамци: два пъти победители;

Поляци: също два пъти победители;

Украинци: за тях само суперлативи – три пъти печелили първото място;
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Българи: носители на Купата само веднъж;

Шести член на групата беше отборът на Чешката телевизия.

Силните съперници не ни отчаяха, напротив – момчетата се мобилизираха и влязоха в
борбата като зрял, организиран и добре подготвен отбор. Първата победа дойде с
малко късмет – поляците закъсняха и загубиха служебно с 3:0, вторият ни мач беше с
отбора на Чешката телевизия, победихме с 3:0, а словаците паднаха с 3:1. С
виетнамците постигнахме равенство 0:0, а срещата с украинците вече беше без
значение, защото класирането беше ясно – спечелените 10 точки и головата разлика 9:1
ни гарантираха по-нататъчно участие. В четвъртфиналите България победи Йемен с
6:1, а на полуфинала срази Судан с 2:0. Общо българският отбор вкара 17 гола, а
получи във вратата си само 2.

Ето го и финалът: България – Армения. Напрежението за нас, зрителите, достигна
връхната си точка, но отборът ни беше спокоен и организиран – никога не съм виждал
нашите момчета да играят така, а съм на турнира от самото му начало, вече петнайсет
години! Вкарахме бързо гол, който ни успокои и продължихме спокойно до края на
мача, като не позволихме на противника да направи нито един удар към вратата ни.

Рекапитулацията: I място – България, II - Армения, III - Нигерия, IV - Судан.

Грабнахме Купата на Сената, а капитанът ни Георги Цонев спечели и още една –
Fair-Play. И така – върнахме се на върха! Радостта беше неописуема, главният
организатор Иво Шумата грабна купата и с трибагреника в ръце направи почетна
обиколка. Всички се прегръщаха, имаше и сълзи. Веселието продължи в Българския
клуб чак до зори! Турнирът беше заснет от екип на Чешката телевизия и ще се излъчи
по ČT Sport. Личен репортер на българския отбор беше Сашо Илиев, а главен спонсор на
отбора е строителната фирма J+H, която не само подкрепи финансово българските
момчета, но беше и на самия турнир, за да ги подкрепя морално. Фирмата дава работа
на няколко наши сънародници, като им е опора при различни начинания. Оказва се, че
българите умеят не само добре да работят, но имат и редица други силни страни –
футболът например! Българският отбор беше спонсориран и от фирма Ubytovací služby
– Marijana Petkova.
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Догодина на българския отбор му предстои да защитава титлата, а фирма J+H отсега е
заявила финансовата си подкрепа. Дотогава – честито, да сте живи и здрави,
благодарим, че ни зарадвахте, че можахме гордо да гледаме развяващото се българско
знаме и да изпеем родния химн на чешка земя.
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