Видинският баскетболен клуб "Видабаскет" успя да заплати таксата за участие в държавното първ
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Видинският клуб по баскетбол „Видабаскет” ще участва в държавното първенство
на страната. Това каза за Радио “Фокус”- Видин
Росен Ракаджиев
, изпълнителен директор на клуба. „Радостната новина е, че и тази година
многобройните любители на баскетболната игра във
Видин
ще могат да наблюдават своите любимци в зала „Фестивална”. В последния момент по
сметката на клуба днес постъпиха 3000 лв. от видинския депутат
Владимир Тошев
, с които бе платен депозита за участие в Българската федерация по баскетбол”, каза
още Ракаджиев. 990 лв. пък бяха събрани по време на спасителната кампания само за
два дни. Парите са дарени от фирми и частни лица, с които са покрити задълженията
от предходната година към баскетболната федерация. „За да бъдем коректни към
всички, които помогнаха на „Видабаскет” в този труден момент направихме публично
достояние банковото извлечение от сметката на клуба с дарителите за периода на
кампанията 27.09 - 03.10.2011 г. От името на състезателите и целият баскетболен щаб
на клуба изразяваме нашата благодарност към хората, които на този етап помогнаха за
спасението на видинския баскетбол”, допълни изпълнителният директор на клуба.
Утре, без финансови задължения, „Видабаскет” ще бъде включен в урната на отборите
от
мъжката „А” група
за жребия от държавното първенство на страната. Церемонията ще се състои в
Министерството на физическото възпитание и спорта от 11 часа. Видинският тим тази
година ще е в група с отборите на Дунав 2007-Русе, Овергаз-София,
Академик-Пловдив, Берое-Стара Загора, Чавдар-Троян, Академик-Благоевград,
новакът Шумен-Баскет и вторите тимове на Балкан-Ботевград и Черно море-Варна.
„До края на тази седмица ще е ясен и съставът на отбора, който по обективни причини
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пропусна един голям етап от подготовката за старта на шампионата, но с усилията на
треньора Николай Колев и всички състезатели се надяваме бързо да наваксаме
пропуснатото и отново със силна и атрактивна игра да радваме нашите
привърженици”, обясни Ракаджиев.
Радио "Фокус" - Видин
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