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Голямото предизвикателство
на Йордановден

Продължение от стр.1
Днес се очаква температурите да бъдат минусови, но пък морето да се успокои.

Тазгодишното спасяване на Светия кръст е истинско предизвикателство пред участниците в него
днес
Големият християнски
празник винаги привлича
много участници в ритуала
по спасяване на кръста. По

традиция, в Созопол участниците са ергени. Очакванията на организаторите от
Община Созопол и тази го-

дина да има много желаещи,
които да премерят сили и да
получат богоявленска благословия от отец Иван. Общината е осигурила награден фонд за всички желаещи да участват в ритуала.
Късметлията, който извади
кръста, ще получи 100 лв. награда, вторият, който намери другата половина от кръста, ще получи 80 лв., а всеки един участник ще получи
40 лв., осигурени от Община Созопол. Участниците в
спасяването на кръста трябва да бъдат в 9.00 часа на
сборния пункт на Централния плаж, където ще става
записването и провеждането на медицинските прегледи. Смелчаците, които желаят да вземат участие в надпреварата, трябва да имат
навършени 16 години. Записването ще става срещу
лична карта.
Честванията за Йордановден ще започнат в 8.30
часа с празнична света литургия в катедрален храм
„Св. Георги Победоносец”.
В 10.30 ч. започва литийното шествие за спасяване на
Светия кръст. От 11.00 ч. е
началото на традиционния
ритуал, като участниците в
него ще бъдат благословени от отец Иван.

Търси се още един
съперник на
ФК „Созопол”
Промяна претърпяха контролните срещи, които Созопол ще изиграе по време на зимната си подготовка.
„Небесносините“ ще изиграят проверка контрола срещу все още действащия носител на Купата на България
Черно море (Варна). „Моряците“ отпаднаха от тазгодишната надпревара в турнира, но през отминалото му издание спечелиха финала срещу Левски с 2:1 на стадион „Лазур“. Двубоят с варненци е насрочен за 23 януари. Тогава Созопол трябваше да срещне Интер (Плачидол), но след промяната момчетата на Румен Димов ще
срещнат далеч по-стойностен съперник.
В същото време стана ясно, че контролата срещу Ботев
(Гълъбово) се отлага от 27 януари за 17 февруари. Именно с този мач ще бъде представен официално съставът
на Созопол за пролетния полусезон на „Б“ група.
Ето и актуалния график на контролните срещи на Созопол:
20.01 – Черноморец Бургас - ФК Созопол
23.01 – Черно море - ФК Созопол в гр. Добрич
27.01 – търси се съперник
30.01 – Нефтохимик Бургас - ФК Созопол
03.02 – Несебър - ФК Созопол
06.02 – 13.02-Участие в POMORIE CUP-2016
17.02 – Ботев (Гълъбово – представяне на отбора.

Раздават храни
за бедни и
пострадали
от бедствия
Продължение от стр.1
Списъците с лицата, имащи право да получат хранителен пакет, са предоставени от Агенцията за социално подпомагане. Право на тази помощ имат лицата, които са получили енергийна помощ за отопление за сезон 2014/2015 г.
Допълнително са вписани семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии. При първия транш правоимащите ще вземат брашно, спагети, компот, конфитюр и леща. На нуждаещите се полагат 21 продукта. Останалите 16 вида храни те ще получат по-късно. Законови процедури, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки, бавят раздаването на пакетите.
При получаване на хранителния пакет лицата следва
да представят лична карта. Пълномощник на правоимащото лице може да получи хранителните пакети срещу
представяне на следните документи:
1.Пълномощно за получаване на продуктите, подписано от правоимащото лице.
2.Лична карта на правоимащото лице.
3.Лична карта на упълномощеното лице.
Според графика раздаването ще приключи на 29 януари, за което е създадена добра предварителна организация по населени места.
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ЗАКРИТ
ПЛУВЕН БАСЕЙН-СОЗОПОЛ
АДРЕС: УЛ. „ИВАН ВАЗОВ”,
ДО СГРАДАТА НА
СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Разполага с медицински кабинет, съблекални,
душове, спасителен пост.
- размери- 25м x 12м
- 4 коридора
Подходящ за индивидуално, групово плуване и
тренировки на професионални плувци
Работно време: всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч.
Почивни дни - неделя и понеделник.
Тел. за информация: 0550 2 20 43

ФК „ Созопол“
избира
най-добрия
футболист

Пет коледарски групи посетиха Община Созопол и поздравиха предколедно общинската администрация.Те бяха лично посрещнати от кмета
Панайот Рейзи, а служителите от администрацията аплодираха техните изпълнения. Наричания
за здраве и берекет, коледарски песни и коледна
молитва изпълниха коледарите от ДГ „Снежанка”,
от Тракийско дружество „Яни Попов”, коледарската група към клуб „Българка” и СОСЗР, както
и коледарите от с. Равадиново.
Малки и големи коледари получиха паричка от
кмета и лакомства с пожелание за здраве и успешна Нова 2016 година.

Треньорът на ФК „Созопол“ Румен Димов е
единственият представител на футбола в региона, който попадна в престижната класация
Продължение от стр.1
Междувременно стана ясно, че наставникът на ФК
„Созопол“ Румен Димов попада в престижна световната ранглиста на треньорите. Той е и единственият
треньор на отборите от Бургас и региона, който намира място в класацията на сайта сoachworldranking.
com. В подреждането влизат 1374 специалисти, като
Димов се намира на 1187-а позиция. В класирането той се намира пред доказан треньор като Стойчо Младенов.
Румен Димов е събрал 112 точки по критериите на
класацията. Точките се отчитат на база резултатите от последните 52 седмици. Това означава, че активът сега се оформя на база мачовете през 2015 г.
Всеки двубой има рейтинг и носи от 1 до 2,5 точки
за победа. Оценяват се важността на мача, силата
на турнира и на съперника.
Наставникът на Барселона Луис Енрике, оглавява световната треньорска ранглиста. Специалистът
е убедителен лидер с 18 896 т. Втори е Унаи Емери
(Севиля, 13 198 т.). Следват Хосеп Гуардиола (Байерн,
13 021 т.), Масимилиано Алегри (Ювентус, 12 675 т.)
и Рафаел Бенитес (Реал Мадрид, 11 466 т.).

