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Скъпи приятели,

За четвърти пореден път Българският олимпийски комитет представя 
своя годишен алманах. Той е посветен на дейността през 2010 г., в която  
най-важното събитие бе Зимната олимпиада във Ванкувър. Участието и по-
уките от представянето на българските олимпийци в ХХІ Зимни олимпийски 
игри са подробно анализирани в настоящото издание.

Искам специално да изтъкна и първото издание на Младежките олимпийски 
игри.  Дебюта на тези игри в Сингапур през август 2010 надмина всички очак-
вания и изненада приятно дори най-големите оптимисти. Първата младежка 
олимпиада фокусира глобален интерес и доказа необходимостта от подобни 
проекти. Горди сме от представянето на България в Сингапур, където наши-
те спортисти спечелиха две титли и общо три медала в този, оценен като 
изключително успешен и полезен за бъдещето на олимпизма форум.

В Алманаха ще намерите детайлна информация за официалните ни контакти 
и сътрудничеството с международните и българските спортни структури.

През годината БОК отново подпомогна и почете много от спортните легенди 
на България, отбелязани бяха годишнини на видни наши шампиони, медалисти 
и деятели. Продължена бе работата по множество инициативи, свързани с 
утвърждаването на олимпийските принципи и олимпийския дух у нас.

Алманах 2010 обобщава разностранната и богата дейност на БОК през годи-
ната. Надявам се изданието да бъде полезно и да задоволи интереса на всички 
пленени от олимпийската магия в България.

Стефка Костадинова 
Председател на БОК
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В НАЙ МОдЕРНАТА зА СЕзОНА чЕРНО-БяЛА ГАМА  
ще бъдат спортните облекла на делегация-

та ни за Зимните олимпийски игри във Ванкувър. 
Екипировката, дело на немската фирма „Цинер” – 
партньор на БОК, бе представена пред медиите на це-
ремония в магазина на „Макс Спорт“. Председателят 
на БОК Стефка Костадинова пожела достойно пред-
ставяне на олимпийците ни. 

 Бяха представени и официалните костюми на 
българите. Те са дело на модна къща „Агресия”. 
Колекцията е решена в бежово и бордо. Известни 
модели дефилираха с тоалетите пред погледите на 
председателя на БОК Стефка Костадинова, спортния 
министър Свилен Нейков, ген. секретар на БОК Белчо 
Горанов, спортисти, медии.

 „Дано българските участници на „бялата” 
олимпиада бъдат толкова агресивни, колкото са 
облеклата. С такива тоалети ние ще покажем най-
добрите си възможности във Ванкувър, да бъдем 
агресивни при вся-
ко едно действие. 
България ще бъде 
наистина забеля-
зана и отличаваща 
се с официалните 
си облекла в тази 
цветова гама, а 
това ще бъде до-
пълнителна мо-
тивация” ,  каза 
при представяне-
то министърът на 
физическото въз-
питание и спорта 
Свилен Нейков. 

БъЛгАРскИте екИпИ -  
в БЯЛо И чеРНо
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зЛАТНА МОНЕТА С ЛИКА НА цАР БОРИС I, зЛАТeН МЕдАЛ И 
послание бяха положени в основите на новата 

спортна зала на 4-ти километър в София. „Приемете 
това като символ и нов етап в приобщаването на бъл-
гарската държава към европейския свят“, се казва в 
документа, подписан от премиера Бойко Борисов.

Капсулата с посланието бе положена от министър-
председателя, а в заравянето се включиха председа-
телят на БОК Стефка Костадинова, спортният минис-
тър Свилен Нейков, кметът на столицата Йорданка 
Фандъкова и кметът на община Слатина Антоанета 
Апостолова.

„На 1 август ще е готова тренировъчната зала и 
тогава каня на футболен мач премиера с неговите 
министри срещу хора от „Главболгарстрой“, обяви 
шефът на строителната фирма Симеон Пешов.

ЗЛАтНА МоНетА, МедАЛ И посЛАНИе  
поЛожИХА в осНовИте НА НовАтА ЗАЛА
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ОБщОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИя ОЛИМПИЙСКИ КО-
митет утвърди 18 състезатели в 6 вида спорт, 

които ще ни представят на ХХI Зимни олимпийски 
игри във Ванкувър. Ръководител на делегацията ще 
бъде председателят на БОК Стефка Костадинова, а 
заместник-ръководител - Белчо Горанов, генерален 
секретар на централата. Единствената ни олимпийска 
шампионка от зимни игри - Екатерина Дафовска бе 
определена за олимпийско аташе. За шеф на мисията 
ни бе утвърдена Румяна Динева. 

14 февруари ще бъде Денят на България по вре-
ме на Олимпиадата във Ванкувър. Тържествата 
по отбелязването на нашата страна съвпадат с 
Международния ден на влюбените и народния праз-
ник Трифон Зарезан. 

Председателят на БОК Стефка Костадинова си по-
жела: „Дано България да бъде щастлива по време на 
тези две седмици във Ванкувър.“

 „Целта на Общото събрание бе да се гласува делега-
цията ни за Зимните олимпийски игри във Ванкувър”, 
обобщи пред медиите Стефка Костадинова. „Още не е 
уточнено точно в кое от двете олимпийски села ще от-
бележим Деня на България на 14 февруари. Говорих 
с Жени Раданова, която има много голямо желание 
да носи българския флаг по време на откриването 
на Игрите, но на следващия ден тя има старт. Затова 
Евгения няма да ни бъде знаменосец. Ще говоря със 
Сани Жекова, но ако и тя няма възможност, ще се 

върнем на първото мое предложение – Екатерина 
Дафовска. Тя е нашето олимпийско аташе там, тя е 
единствената наша олимпийска шампионка и има за-
конното самочувствие да носи нашето знаме. Искам 
да пожелая на нашите олимпийци да са живи и здрави, 
да зарадват всички нас и българския народ. Никога не 
казвам класирания и медали. Ние сме нация с много 
сериозна спортна история. Дано всеки един от спор-
тистите ни да реализира своите възможности, защото 
това са 4 години тежък труд. Победителите не се зна-
ят и се надяваме на големи изненади. Моето мнение 
е, че който и спортист да покрие квота, той трябва 

да пътува за Олимпиада, Световно или 
Европейско първенство. Просто хората 
са си го заслужили.”

По случай 70-годишния му юбилей 
Стефка Костадинова награди председате-
ля на Параолимпийската асоциация Илия 
Лалов с почетен медал на БОК „Спорт за 
един мирен свят“. Председателят на БОК 
поздрави още олимпийския, световен 
и европейски шампион в тройния скок 
Христо Марков, който в същия ден навър-
ши 45 години. 

Бок УтвъРдИ 18 споРтИстИ   
ЗА вАНкУвъР 2010 

14 фЕВРуАРИ щЕ БЪдЕ дЕН НА БЪЛГАРИя
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***
С подкрепата на Българския олимпийски комитет, в 

местността до хижа „Алеко” се проведе второто изда-
ние на проекта „Научи се да караш ски”. Над 350 деца 
от София дадоха началото на събитието, като до края 
на март безплатно ще се научат да карат ски над 3000 
малчугани. Организатор на проекта отново е Българска 
федерация ски с подкрепата на БОК, на Министерство 
на физическото възпитание и спорта, Атомик, Макс 
Спорт и Нестле България.

***
Фотографска изложба, посветена на Зимните олим-

пийски игри, бе открита в Трето основно училище „Гоце 
Делчев” в Петрич. Целта е учениците да разберат повече 
за олимпизма, както и да бъдат приобщени към спорта. 
Фотосите са подбрани от клуба „Млад журналист”, 
който отскоро съществува в учебното заведение.

Инициатор на изложбата е Борислав Тренчев - педа-
гогически съветник в училището. Той обясни, че посред-
ством тази проява учениците ще се запознаят с имената 

на героите на България от белите спортове - Екатерина 
Дафовска, Ирина Никулчина, Петър Попангелов, Иван 
Лебанов, Александра Жекова и Евгения Раданова. 
„Идеята възникна спонтанно, но пък трудът си заслу-
жаваше, тъй като с очите си видях как това е една въз-
можност да приобщим децата към спорта. Освен с чисто 
спортния акцент децата разшириха и географските си 
познания, разбраха на кои игри за първи път са били 
показани талисмани и къде ще се проведе следващата 
„бяла” олимпиада”, поясни още Тренчев.

Трето основно училище „Гоце Делчев” индиректно 
е свързано със зимните спортове, тъй като осмоклас-
никът Георги Нушев е една от надеждите на нашата 
страна в ските. Той спечели неофициалното световно 
първенство за юноши във френския курорт Вал Д’Изер.

В училището се надяват изложбата да бъде разши-
рена, като идеята е място там да намерят и наши меда-
листи от игрите във Ванкувър.

***
Специални пощенски марки, посветени на бъл-

гарското участие на Зимните олимпийски игри във 
Ванкувър, бяха пуснати в продажба. Те бяха валиди-
рани от председателя на БОК Стефка Костадинова, ми-
нистъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщения Александър Цветков и спортния министър 
Свилен Нейков.  

На церемонията присъства и генералният секретар 
на БОК Белчо Горанов. 

Марките изобразяват два вида спорт – сноуборд и 
едноместна шейна. Автор е проф. Олег Гочев. Броят им 
е лимитиран – 16 000. Първата подобна марка е пусната 
за VIII Зимна олимпиада в Скуо Валей през 1960 г. 

ХРоНИкА
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НА 13 фЕВРуАРИ 2010 Г. СЕ НАВЪРшВАТ 30 ГОдИНИ ОТ 
спечелването на първия медал за България от 

Зимни олимпийски игри. На този ден през 1980 г. 
Иван Лебанов печели бронз в ски бягането в Лейк 
Плесид и влиза в историята. По-късно е определен 
за Скиор на века у нас. Сега той е кмет на Велинград, 
но политиката не го откъсва от спорта. 

 Срещаме се с Иван Лебанов точно в деня на 
спечелване на медала и часове преди стартове на 
Зимните олимпийски игри.

„Радвам се, че сте се сетили за преди 30 години, 
когато спечелихме първия бронзов медал за България. 
Неслучайно казвам „спечелихме”, защото това отли-
чие е плод не само на моите лични усилия, но и на мо-
ите треньори, ръководители и други. Някои от тях 
вече не са между живите, като доц. Зографов, Ангел 
Митов, Стефан Митков и доста други хора, които 
помагаха тогава за развитието ми като спортист. 

За тези 30 години човек се променя и на базата 
на повече от 50-те ми години мога да кажа, че става 
по-разумен, мислещ и отговорен. Ще отбележа 30-го-
дишния юбилей от бронзовия олимпийски медал от 
Лейк Плесид на чаша вино с приятели, ще си спомняме 
за младите години и ще стискаме палци на нашите 
олимпийци във Ванкувър да спечелят и те медали. 
Успехът ми от 13 февруари 1980 година не е забравен, 
особено от хората на по 40-50-60 години. Където и да 
отида на всички краища на България, всички се сещат 
за този момент и ме поздравяват. Много е приятно 
човек да усети уважението на хората за това голямо 
за времето си спортно постижение. 

Медалът от Игрите в Лейк Плесид сега е вкъ-
щи на видно място. Ските ми пък отдавна съм ги 
подарил на едно момченце инвалид от Норвегия, 
което участваше на едни наши мероприятия тук. 
В момента те са в музея на ски спорта в Осло и 
стоят на видно място. 

Навремето ние като спортисти се състезавахме 
за България, за родината, за престижа на българите. 
Сега доста комерсиализъм има в спорта. 

За първия си медал получих един „Москвич“! И 
понеже беше първият медал за България от Зимни 
олимпийски игри, ме бяха забравили в списъка на на-
градените и една година по-късно получих колата. 

 Спортистите винаги търсят победата. 
Може би това ме мотивира и в политическата 
ми дейност. Разбира се работата като кмет е 
доста, но първата любов си остава. Следя спор-
та отблизо. Не съм очарован от постиженията 
ни, но това е плод на една политика от години. 
Спортът не е на онова ниво, което беше преди 
1989-а година. Аз, като кмет на Велинград, пра-
вя всичко възможно да подпомагам спорта на 
територията на общината. За две години пови-
шихме бюджета два пъти и половина. Имаме 12 
клуба. Вече имаме и постижения. Занимавам се 
и с параолимпийската асоциация, на която съм 
в управителния съвет. 

скИоРът НА векА:

НИе се БоРИХМе ЗА БъЛгАРИЯ,  
сегА водещИ сА пАРИте 

Инес ПАВлОВА
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За съжаление нивото на ски бягането у нас е 
меко казано ниско, по-точно – направо е трагично. 
Два-три клуба осъществяват такава дейност. 
Можещите треньори са или пенсионери, или ра-
ботят на други места. Има 2-3 момченца и мо-
миченца, които показват добри резултати, но 
трябва да им се даде и възможност да се реали-
зират през следващите години. И в спорта про-
мените трябва да бъдат в материалната база и 
финансирането. 

Очаквам с нетърпение да започне Зимната олим-
пиада във Ванкувър. Ще следя всички дисциплини. 

Най-вече ще стискам палци на нашите спортисти да 
покажат максимални резултати и да ни зарадват. 
Очаквам, че Жекова в сноуборда ще разкрие истински-
те си възможности. Очаквам добро класиране и от 
Жени Раданова в шорттрека. Двете са фаворитки 
от нашите спортисти, но дано има и друга изненада. 

Пожелавам си да съм жив и здрав, да помагам на 
спортистите, като кмет на Велинград да помагам 
на съгражданите ми, да вдигнем качеството на жи-
вот. Искам хората да почувстват, че спортистите 
са волеви хора и имат нужната мотивация и сили 
да успяват в политиката.”
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АЛЕКСАНдРА ЖЕКОВА ПРИЕ ПРЕдЛОЖЕНИЕТО НА  
председателя на БОК Стефка Костадинова да носи 

българския флаг на откриването на XXI Зимни олим-
пийски игри на 12 февруари. Най-добрата ни сноубор-
дистка се нареди сред 11-те най-красиви спортистки, 
които се състезават във Ванкувър. В класация на сайта 
Covers.com Жекова е поставена на 10-а позиция. 

Начело в подреждането е американката Танит 
Белбин (фигурно пързаляне – танцови двойки). 
Следва я финландката Кийра Корпи (фигурно пър-

заляне). На трето място е класирана американката 
Линдзи Вон (ски алпийски дисциплини). Четвърта по-
зиция е отредена за фигуристката от Украйна Ирина 
Мочван, следвана от англичанката Кеми Алкот (ски 
алпийски дисциплини), френската състезателка по 
фигурно пързаляне Изабел Делобел, американската 
скелетонистка Кати Улендър, корейската фигурист-
ка Ю-На Ким и сноубордистката Тора Брайт. На 11-о 
място е поставена германската биатлонистка Андреа 
Хенкел. 

едНА от НАй-кРАсИвИте споРтИсткИ  
НА ЗИМНИте оЛИМпИйскИ ИгРИ  
АЛексАНдРА жековА – ЗНАМеНосец НА БъЛгАРИЯ
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НЕ ПРОСТО ПРОТОКОЛНО СЪБИТИЕ, А ТОПЛА И ВЪЛНуВАщА 
церемония. В такава атмосфера бе издигнато бъл-

гарското знаме в олимпийското село. Водещ на съби-
тието беше актрисата Аманда Тапинг, а участникът 
на шест параолимпийски игри Рик Хенсън мотиви-
ра българските спортисти с разтърсващи и прости 
думи. Говори за усилието на волята и за човешкия 
дух. Посрещна българите от името на домакините 
и ги увери, че в Канада и Британска Колумбия ще 
бъдат ценни гости и ще се чувстват такива. Като по-
твърждение на думите му представители на мест-

ните индиански племена изпълниха ритуален танц. 
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов пода-
ри на Хенсън специалния талисман на делегацията 
ни. На церемонията присъстваха състезателките по 
шорттрек – Евгения Раданова, голямата ни звезда 
в зимните спортове, и Марина Георгиева. От село-
то в Уистлър пристигнаха биатлонистите и отборът 
по ски бягане. Директно от летището, развяваща 
българския флаг, „долетя” надеждата в сноуборда 
Александра Жекова. Въздухът край Тихия океан бе 
изпълнен с очакване.

топЛА И въЛНУвАщА цеРеМоНИЯ  
по ИЗдИгАНе НА БъЛгАРскИЯ ФЛАг  
в оЛИМпИйското сеЛо НА вАНкУвъР

Боряна ТОНчеВА
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Незабравими и трогателНи срещи

По време на Игрите във Ванкувър БОК имаше на-
прегната програма и разви усилена дейност. Освен 
традиционните вече срещи с управата на МОК и с 
влиятелни личности от световния спортен елит, ръ-
ководството на българската централа бе в основата 
на няколко важни активности. 

Вдигането на националното знаме в олимпийското 
село се превърна в една от най-стилните и посетени 
церемонии и както винаги събра впечатляващ медиен 
интерес.

българският деН  
събра стотици съНародНици

Денят на България във Ванкувър завърши с прием, 
даден от БОК, който прерасна в незабравима среща 
на стотици наши сънародници, живеещи в западната 
част на Канада и Щатите. На стилната церемония при-
състваха председателят на БОК Стефка Костадинова, 
генералният секретар Белчо Горанов, министърът на 

спорта Свилен Нейков, които поздравиха присъства-
щите с кратки слова. 

Със специално приветствие бе отбелязана 30-го-
дишнината от великия подвиг на Иван Лебанов, спе-
челил през 1980 г. в Лейк Плесид първия български 
медал от зимна олимпиада с бронза си в ски бягането 
на 30 км. Огромен интерес по време на приема пре-
дизвика присъствието на първия ни и единствен за-
сега олимпийски шампион в белите спортове – биат-
лонистката Екатерина Дафовска, която е олимпийско 
аташе на българската делегация.

ИНИцИАтИвИ НА Бок по вРеМе НА 

ХХI ЗИМНИ оЛИМпИйскИ ИгРИ 
 

Тодор ШАБАНСКИ
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важеН договор с япоНия

С важно значение е и сключеният договор за сътруд-
ничество между националните олимпийски комитети 
на България и Япония. Церемонията се състоя във ВИП 
залата на японската къща на Игрите в хотел „Империал 
Лендмарк”. Споразумението позволява размяна на по-
сещения и лагери на национални и клубни отбори и 
юношески формации на двете страни. Предвижда се 
сътрудничество в сферата на спортната медицина и 
борбата с допинга, обмен на информация и партньор-
ство в областта на олимпизма.

За българската страна документът бе подписан от 
председателя на БОК Стефка Костадинова, а за япон-
ската – от президента на НОК на Япония г-н Тцунекацу 
Такеда. На церемонията присъстваха още генералният 
секретар на БОК Белчо Горанов, шефката на българ-
ската мисия във Ванкувър и завеждащ международния 
отдел на БОК Румяна Динева, вицепрезидентът на НОК 
на Япония г-н Масато Мизуно, членовете на МОК г-н 
Чихару Игая и Шинуширо Окано. Тук бе и шефката на 
японската мисия на Игрите във Ванкувър г-ца Сейко 
Хашимото, която е участвала на 7 олимпиади – шест в 
кънки бягането и една в колоезденето. 

среща На две легеНди

Две легендарни фигури в леката атлетика си дадо-
ха среща на Зимните олимпийски игри във Ванкувър. 
Най-великата дама в историята на скока на височина 
– Стефка Костадинова, и човекът, който измисли и даде 
име на стила, използван в момента в тази дисциплина – 
Дик Фосбъри. Те обсъдиха проекто-споразумение за съ-
трудничество между Асоциацията на спортистите олим-

пийци и Международния олимпийски комитет. Стефка 
Костадинова е първи вицепрезидент на Асоциацията, а 
Дик Фосбъри – президент. Българката все още държи 
световния рекорд при дамите с 209 см, а американецът 
спечели титлата на Олимпийските игри през 1968 г. в 
Мексико, като пръв прескача летвата, обърнат с гърба 
си към нея, и оттогава всички използват тази техника. 

Кметът на Олимпийското село в Уистлър Алън 
Кристмансон също прие председателя на БОК Стефка 

Костадинова и генералния секретар на БОК Белчо 
Горанов. Кристмансон е участвал на Олимпийските игри 
в Сеул през 1988 г. като част от канадския баскетболен 
отбор, а срещата предизвика сериозен медиен интерес. 

Сред записаните активности бяха и многобройните 
срещи със спонсорите на БОК и на българската олим-
пийска делегация, които бяха сърдечно приемани в 
щаб квартирата на комитета в олимпийското село. Както 
винаги украсата и подредбата в нея бяха сред най-стил-
ните и приветливи в жилищната зона на олимпийците. 

коНцерт за българските олимпийци

На среща концерт българите във Ванкувър приветстваха 
родните олимпийци и им пожелаха успех на Игрите. Близо 
два часа продължи срещата на българо-канадското друже-
ство в Британска Колумбия с част на нашите спортисти и 
треньори. В зала „Place des Arts” се чуха изпълнения на хор 
„Варна“, фолклорна група „Китка“, Анна Леви, Константин 
Божинов и др. Накрая сбирката завърши с бурно хоро, кое-
то се изви из коридорите. Всички наши спортисти полу-
чиха дарове, а след много песни, танци, целувки и сълзи 
от щастие олимпийците ни не можеха да си тръгнат от 
желаещи да получат автографи и да се снимат с тях. 
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В СПОРТА Е ТАКА: РАдОСТТА зА ЕдИН Е МЪКА зА ВСИчКИ 
останали. Това е единствената област в живота, в 

която истински щастлив остава само един – шампи-
онът, победителят. С тази палитра от чувства и на-
строения се връщаме към българското представяне в 
състоялите се през февруари във Ванкувър ХХI Зимни 
олимпийски игри.

Генерално погледнато България отстъпи позиции 
в белите спортове. Факт е, че за първи път от 12 го-
дини насам и за първи път през този век страната ни 
се връща без медал от „бяла” олимпиада, след като 
неизменно е печелила поне по едно отличие в по-
следните 3 издания на Игрите.

Причините би трябвало да варират в широк спек-
тър: от негативните в последното десетилетие тен-
денции в развитието на български спорт, през застоя, 
че дори и отстъплението в традиционно силни дос-
коро зимни спортове, та чак до занижения контрол 
при управлението и изразходването на средствата, 
осигурявани на федерациите от Министерството на 
спорта, респективно – данъкоплатците.

малшаНс за жеНи и саНи

Към това задължително прибавяме и малшанса. 
Нека не звучи като оправдание, но във Ванкувър бя-
хме застигнати от уникален карък, който ни попречи 
максимално да разгърнем и оползотворим и без това 
ограничения си потенциал за добро представяне. 
Този лош късмет сполетя една от двете ни най-големи 
надежди за медал, че дори и титла – сноубордистката 
Александра Жекова. Сани пристигна в Канада като 
част от големите звезди в сноуборда, единствената с 
квоти в две дисциплини, четвърта в класирането за 
световната купа и с няколко впечатляващи класира-
ния в стартовете за ценния трофей. 

За жалост в деня на състезанията по бордъркрос се 
случи най-неприятното – Жекова падна тежко по вре-
ме на второто тренировъчно спускане. Тя се опита да 
преодолее контузията и въпреки болката застана на 

старт в първия квалификационен манш, но болезне-
ната травма я принуди да спре по средата на трасето 
и така тя отпадна от състезанието. 

Контузията се оказа много сериозна – силно раз-
тегнат мускул, натъртване и образуване на огромен 
хематом, който блокира движенията на Жекова и я 
принуди няколко дни да бъде в инвалидна количка 
и да се придвижва с патерици. Жестоката травма по-
пречи на нейното участие и в паралелния гигантски 
слалом и така провали представянето й в Канада.

радаНова с Най-предНи позиции от Нашите

Другата ни голяма звезда бе Евгения Раданова. 
Каквото и да кажем за нея, ще бъде недостатъчно за 
такъв велик спортист. Жени пристигна във Ванкувър 
за своята шеста олимпиада. Тя все още е единствената 
българка, стартирала и на летни, и на зимни игри, 
плюс единствената с три медала от бели олимпиади. 
Евгения защити по впечатляващ начин своето име и 
при последното си участие влезе два пъти сред най-
добрите 10: финал и 7-о място на 1500 метра, плюс 
девето място в спринта на 500 м. И нейното пред-
ставяне обаче бе повлияно от болезнена контузия. 
Раданова стартира на Игрите с тежка травма в кръста, 
която се оказа причина тя да прекрати кариерата си 
в края на този сезон. 

вАНкУвъР 2010

ЗА едИН БИт  
двАМА НеБИтИ дАвАт

ОЛИМПИЙСКИяТ БЕНЕфИС НА ЕдНА БЪЛГАРСКА ЛЕГЕНдА СЪВПАдНА  
С ИзГРяВАНЕТО НА НяКОЛКО НАшИ МЛАдИ зВЕздИ
Тодор ШАБАНСКИ
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Така малшансът попречи на двете ни най-големи 
надежди да стигнат до медалите въпреки наличието 
на всички предпоставки за това. 

В края на своята фантастична спортна кариера 
Евгения Раданова направи жест, дарявайки едно от 
състезателните си трика на Музея на МОК. Тя бе одо-
брена от служителките на Международния олимпийски 
комитет, след което попълни специална декларация за 
дарение. По-късно Раданова се снима пред олимпий-
ските кръгове с трикото си, което ще бъде изложено в 
Музея на спорта в Лозана.

Другата ни представителка в състезанията по шорт 
трек, Марина Георгиева, зае 17-о място от 34 участнич-
ки в дисциплината 1500 м. 

На 500 м тя не издържа на напрежението и на-
прави два фалстарта, заради което бе дисквали-
фицирана. Марина трябваше да бяга в 7-а серия и 
имаше реални шансове да продължи напред, но на 
два пъти избърза и приключи участието си в тази 
дисциплина.

двама алпийци в зоНата На точките

В ските маркираме двете класирания в зоната на точ-
ките – 20-о място на Килиан Албрехт и 25-о на Стефан 
Георгиев (в неговата 4-а олимпиада) като доказател-
ство, че слаломът си остава най-предпочитаната и ус-
пешна за българите дисциплина. 

Отсъствието на практика и условия за подготовка в 
скоростните стартове ни отдалечи от лидерите, въпре-
ки че участвахме навсякъде, с изключение на женската 
суперкомбинация. Представянето на алпийците по-
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казва липса на стабилност и недостатъчна готовност 
за съпоставяне с най-добрите. Очевидно, огромните 
усилия на Българската федерация по ски и налагани-
ят нов модел с чуждите утвърдени треньори изисква 
повече време, преди да доведе до трайни и качествени 
резултати. 

В беговите дисциплини най-доброто ни класиране 
бе 50-о място. Това потвърждава значимото изоста-
ване от световните стандарти, което би трябвало да 
породи сериозни анализи и промени в най-близко 
бъдеще. Същевременно следва да се отбележи фактът, 
че в сравнение с останалите спортове (а и съобразно 
резултатите и класиранията) северните дисциплини 
получиха през последния 4-годишен период най-
малко средства и бяха с най-неадекватни условия за 
олимпийска подготовка.

бяло зНаме при фигуристите

Много голям минус бе отсъствието ни от олимпий-
ския турнир по фигурно пързаляне. Страната, която 
спечели две поредни световни титли и която изуми 
света, изведнъж „изпусна фронта” и се оказа неспо-
собна да подготви наследници на великолепните си 
звезди – Албена Денкова и Максим Ставийски.

По подобен начин се приема и най-болезненото 
ни отстъпление в зимните спортове през последните 
години – това в женския биатлон. Апогеят на една 
негативна тенденция бе по трасетата на Ванкувър. 
Единствената ни представителка при жените – Нина 
Кленовска, остана много далеч от призовите позиции 
– с най-добро класиране едва 48-о място на 15 км. 

Така във Ванкувър регистрирахме най-голямото от-
стъпление в този спорт, откакто женският му вариант 
бе приет в олимпийската програма през 1992 година. 
Постави се под въпрос бъдещето на една градена две 
десетилетия школа, дълго време отреждаща ни място 
сред най-добрите в света и донесла на България злато 
и бронз от две поредни олимпиади. 

НеспособНост да поддържаме 
устойчиви модели

Въпросните факти показват, че сме неспособни да 
поддържаме устойчиви модели в успешните за нас 
зимни спортове. Отново се доказа неумението ни да 
се възползваме от пробивите и моментните върхови 
постижения, за да изградим школи в спортове и дис-
циплини, в които с неимоверни трудности и усилия 
сме стигнали до най-добрите. Вероятно това са и част 
от причините, наскоро наложили промени в управле-
нието на федерацията.

За сметка на това най-накрая се видя нещо положител-
но при биатлонистите. На практика двете направления 
си размениха позициите, тъй като за първи път от 18 го-
дини класирахме пълен мъжки тим на Олимпийските 
игри. Двете класирания в зоната на точките на Красимир 
Анев (25-и на 10 и 25-и на 20 км) са атестат за качество 
и добре свършена работа при този очевидно талантлив 
млад наш биатлонист. Присъствието на мъжки отбор 
във Ванкувър е показателно за лекото раздвижване в 
мъжкото направление на българския биатлон, където 
20 години регистрирахме регрес. Представянето ни оба-
че показа, че – с едно изключение – нашите състезатели 
са много далеч от световните стандарти. 
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19-годишеН талаНт хваНа 
последНия „олимпийски влак”

Подобно на Красимир Анев и друг наш млад състе-
зател не се посрами на Олимпиадата през февруари, 
където България записа дебют в олимпийския сноу-
борд при мъжете. Това стана малко куриозно, след като 
Международната федерация по ски (ФИС) разреши къс-
но – по време на самите Игри – квота за 19-годишния 
Иван Ранчев. Бързите и ефективни действия на БОК и 
БФ Ски уредиха – макар и с много трудности – отва-
рянето на нова акредитация от страна на Оргкомитета 
на игрите. Така Ранчев скоростно пристигна във 
Ванкувър, но за съжаление без своя треньор Атанас 
Петров и с нарушена подготовка. Наложи се по неволя 
бащата и треньор на възстановяващата се по това време 
в олимпийското село Александра Жекова – Виктор, да 
поеме подготовката, обработката и мазането на бор-
довете, както и логистичната помощ при стартиране-
то на Ранчев, който е световен шампион за юноши. 
При така създалите се обстоятелства българинът се 
представи добре, като се нареди 26-и от 30 стартира-
ли. По-важното бе, че точно в старт № 1 за сезона той 
намали разликата от най-добрите приблизително от 4 
на 2 секунди, което може да се отчете като негов личен 
рекорд.

млади,  
Но вече с опит

Така зимните игри във Ванкувър ще останат в памет-
та ни най-вече с олимпийския бенефис на великата ни 
спортна легенда Евгения Раданова, но и със загатването 
на големия потенциал, притежаван от неколцина мла-
ди наши спортисти – Красимир Анев, Иван Ранчев, че 
дори и застигнатата от уникален малшанс Александра 
Жекова.

Те са в обещаваща възраст, но вече преминали през 
мелницата на олимпийските игри, световните първен-
ства и купи. Ранчев е на 19 години и е световен шам-
пион за юноши. Еврошампионът за младежи Красимир 
Анев е на 23, на толкова е и Александра Жекова, вече 
с шест подиума за Световната купа в сноуборда. Те 
са българското богатство, талантливите млади наши 
спортисти, които заслужават по-специално внимание 
и инвестиции в бъдеще. Защото стара наша поговорка 
гласи: „За един бит двама небити дават.”
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***
Правителството на Република България реши 

Българският олимпийски комитет безвъзмездно да 
ползва за 10 години имот на ул. „Шипка“ № 16, който е 
частна държавна собственост . Монолитната двуетаж-
на сграда е в груб строеж и ще бъде довършена за смет-
ка на БОК. Застроената площ на първия етаж е 121 кв. 
м, на втория –134,80 кв. м, а на третия (терасовиден) – 
134,80 кв. м. „Изключително съм доволна от решението 
и безкрайно благодарна на премиера Бойко Борисов, 
който се ангажира бързо да намери подходяща сграда 
за нуждите на Българския олимпийски комитет и това 
вече е факт“, коментира председателят на БОК Стефка  
Костадинова. В момента БОК се помещава в сградата 
на ул. „Ангел Кънчев“ № 4, като договорът за ползване 
изтича през 2013 година.  

***
Президентът Георги Първанов връчи орден „Стара 

планина” I степен на олимпийския, световен и европей-
ски шампион по борба Георги Мърков за изключителния 
му принос за развитието на физическото възпитание и 
спорта. Големият български спортист е роден на 5 ап-
рил 1946 г. в с. Горно Вършило (област Пазарджик). От 
14-годишен тренира борба, печели бронзов медал на 
Световното първенство в Едмънтън през 1970 г. Световен 
шампион е от първенството в София 1971, олимпийски 
шампион от Игрите в Мюнхен през 1972 г., европейски 
от Катовице 1972. След приключване на състезателната 
си кариера Георги Мърков предава богатия си опит и зна-
ния като треньор в отбора на Левски Спартак, а по-късно 
и като старши треньор на националния отбор по кла-
сическа борба на България. По време на Европейското 
първенство през 1984 г. в шведския град Йонкьопинг, 
той обезврежда терорист, проникнал с оръжие в залата 
по време на състезанията, за което е удостоен с редица 
международни и национални отличия. 

***
Европейската ни шампионка по биатлон Павлина 

Филипова приключи спортната си кариера с бенефис 
в родния си град Берковица. В края на първия състе-
зателен ден на надпреварата „Берковски олимпиец” 
тя събра съотборнички, свои треньори, спортисти и 
приятели и обяви, че ще се отдаде на треньорската 
професия и на предстоящото си майчинство. От името 
на министъра на физическото възпитание и спорта 
Свилен Нейков Филипова получи подарък - часовник 
с изображение на герба на Република България върху 
него и поздравителен адрес. 

Павлина Филипова извоюва за България две чет-
върти места на Зимни олимпийски игри, четвърто 
място на световно първенство, злато, сребро и 2 
бронзови медала от шампионати на Стария кон-
тинент. Именитата ни биатлонистка беше 15 пъти 
между първите 10 на Световна купа, има 58 класира-
ния между първите 20 и над 110 между първите 30 в 
света. Тя е единствената биатлонистка, която няма 
пропуснат сезон в своята кариера.

*** 
 Председателят на Българския олимпийски ко-

митет Стефка Костадинова, президентът на род-
ната федерация по борба и вицепрезидент на БОК 
Валентин Йорданов, както и спортният министър 
Свилен Нейков и шефът на Световната федерация 
по борба (ФИЛА) Рафаел Мартинети  откриха  вто-
рата специализирана зала  в комплекс „Диана“. 
Съоръжението е и европейски център по борба, 
разполагащ с две зали на обща площ 1500 кв. м. и 
общо 8 тепиха. В новия комплекс има още зала за 
общофизическа подготовка, медицински център, 
сауна, център за възстановяване, специализира-
на научна лаборатория, кабинет на треньорите, 
заседателна зала и други. 

ХРоНИкА
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***
Международният олимпийски комитет реши на ре-

довната си сесия в навечерието на Зимната олимпиада 
във Ванкувър китайският град Нанджин да бъде до-
макин на Летните олимпийски игри за младежи през 
2014 г. Кандидатурата на 6-милионния Нанджин спе-
чели срещу тази на полския град Познан с 47:42 гласа. 
Това ще бъде втората голяма олимпийска надпревара, 
която Китай ще приеме. През 2008-а Пекин бе домакин 
на летните олимпийски игри. Буенос Айрес бе избран 
да посрещне  сесията на МОК през 2013 г., на която ще 
бъде избран домакинът на Летните олимпийски игри 
през 2020 г. Аржентинската столица победи Куала 
Лумпур (Малайзия) с 58:31 гласа.

***
Бронзовият олимпийски медалист от Пекин 2008 

Радослав Великов и Иво Ангелов спечелиха за първи 
път Златните пояси на турнира по свободна и класи-
ческа борба „Дан Колов – Никола Петров“. На финала 
в категория до 55 кг световният шампион Великов от 
„Левски“ победи Максим Петров от НСА с 2:0 части (1:0, 
2:0) и заслужи пояса „Дан Колов“. Двукратният брон-
зов медалист от европейските първенства във Варна 
2005 и Вилнюс 2009 Ангелов пък се наложи в спора за 
титлата в категория до 60 кг класически стил над съот-
борника си от „Ловеч“ Румен Савчев също с 2:0 части 
(2:0, 5:0) и взе пояса „Никола Петров“. В традиционния 
турнир, който се състоя в Бургас, участие взеха над 200 
борци от 20 страни.
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„Не СМе ДОВОлНИ, че НяМАМе МеДАл, НО ТОВА  
е истината, която трябва да приемем…“ 

Думите са на генералния секретар на Българския 
олимпийски комитет (БОК) Белчо Горанов за родното 
участие на зимните игри във Ванкувър. 

„Не сме доволни, че се харчат пари за нищо, защо 
са ни зимни спортове? Само регистрираме участие, 
а пътуването до далечен Ванкувър си е направо 
екскурзия…“ 

Такива думи се чуха и преди, и след игрите - от 
фенове, журналисти и всякакви специалисти.

Затова наистина си струва да се потърси глобалeн 
отговор на един въпрос, който са си задавали безброй 
спортисти, треньори, спортни шефове, политици – 
трябва ли държавата да финансира всички спортове, 
когато няма резултати? Отнася се както за летните, 
така и за зимните дисциплини. 

Най-лесното е след връщане с празни джобове, като 
след тази олимпиада, да се отреже – край на парите, 
всеки да се спасява сам. Още повече в условия на фи-
нансова криза, която задушава бизнеса и с голяма сила 
се стоварва и върху спорта. Да не говорим за хората.

По същия конфузен начин, с празна или полупраз-
на торба от Ванкувър се върнаха и колоси в зимните 

спортове като Русия, Италия, Финландия, от които 
винаги сме се учили на много неща…

В Москва, например, са похарчили десетки мили-
они долари за Ванкувър. Колко точно, тепърва ще се 
разнищва – заповяда го премиерът Владимир Путин. 
И ще се разбере. 

Колко е похарчила България? За някои тези пари 
са смешни, за други - колосални. 

В Москва Путин нареди да се открие защо не са 
спечелени очакваните медали. Но и начерта план –
Русия да бъде много силна на следващите зимни игри 
в Сочи. Защото олимпиадите не са само медали, метри 
и секунди… Игрите под знака на петте преплетени 
кръга са и колосален бизнес.

БОК не може да се прави на Путин, но също начерта 
план, с който да се намери отговор на въпроса как да 
се развива българският спорт.

Предстои организирането на обществена диску-
сия, която да обхване всички нива от законодател-
ната до изпълнителната власт, спортни федерации, 
организации, специалисти, треньори, журналисти и 
общественици, която да обсъди какво да се направи 
в българския спорт. За да не се повтарят за нас олим-
пиади като във Ванкувър. И като в Пекин…

коЛко НИ стРУвА ЗИМНАтА оЛИМпИАдА 
 

Антони ЙОрДАНОВ
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БЪЛГАРСКАТА ЛЕКА АТЛЕТИКА 
записа много успешен се-

зон още до средата на 2010 г. 
Не само с медалите от голе-
ми първенства, но и с отлич-
на организация на Евро 2010 
по планинско бягане, както и 
със спечеленото домакинство 
на Световното по полумара-
тон в Каварна през 2012, ко-
гато ИААФ ще чества своята 
100-годишнина. Нещо, което 
ще донесе много авторитет на 
Българската федерация по лека 
атлетика. За успехите и надеж-
дите разговаряме с президен-
та на федерацията Добромир 
Карамаринов.

– Господин Карамаринов, 
сребърният медал на Ваня 
Стамболова беше най-големия 
успех на отбора ни на Европейското първенство в 
Барселона 2010. Това ли бяха нейните възможности?

– Това беше голям успех за Ваня. След като през март 
тя спечели бронз на 400 м на световното в зала в Доха 
(Катар), в Барселона стигна до сребро на 400 м с пре-
пятствия и така си заслужи място в европейския отбор 
за Световната купа в Сплит три седмици по-късно. А 
там стана трета на 400 м с препятствия. Изключително 
успешен сезон за Ваня!

– На какво се дължат преди всичко нейните успехи, 
освен на много труд, разбира се – талант, специфични 
качества?

– Естествено, че е талант! Тя е от тези състезателки, 
за които да се чудиш в коя дисциплина да го пуснеш. 
Еднакво добре й се отдават и гладкото бягане, и пре-
пятствията. Преди 4 г. стана европейска шампионка в 
Гьотеборг на 400 м и ако сега в Барселона беше спече-
лила първо място на 400 м с препятствия, това щеше да 
е прецедент в леката атлетика.

– Кои други състезатели бяха 
включени в европейския отбор за 
Сплит, който водехте?

– Да, аз бях тиймлидер на този 
отбор, в който бяха включени най-
големите звезди в дисциплините 
си като Бланка Влашич в скока на 
височина, новата звезда в сприн-
та на 100 м Льометр, шампионът 
на троен скок Танго и др. В със-
тава за Световната купа могат 
да бъдат включвани само участ-
валите на европейското. Самото  
включване на Стамболова, а и 
третото й място в това престижно 
състезание, е голям успех за нея.

– А можеше ли да не попадне в 
този състав? 

– Чисто административно – 
да. Тя изтърпя наказание от 2 г. 
(2007–2009 г.) и според решение 

на предишния съвет на Европейската федерация по 
лека атлетика нямаше право. Но по моя инициатива и 
след юридически консултации в Лозана новият съвет, 
в който влязох и аз през 2007 г., реши, че не е редно 
за едно провинение да има две наказания. Така Ваня 
отиде в Барселона, но заслугата за медала си е изклю-
чително нейна и на треньора й Георги Димитров.

– Професионалната кариера на Стамболова на 
пистата се развива доста нетрадиционно, с няколко 
прекъсвания.

– Да, нейният талант бе открит във Варна от Цонка 
Господинова, която я тренираше като девойка. После 
учи в НСА, прекъсва, а после я подхвана Георги 
Димитров, който е най-добрият треньор в света на 
препятствената техника – Йорданка Донкова, която 
все още е сочена като безспорен еталон, е доказател-
ство за това. Димитров така усъвършенства и Ваня, че 
просто не личи как прелита над препятствията. И въ-
преки че претърпя тежка операция – тя съвпадна и с 

печеЛИвшИЯт тАНдеМ стАМБоЛовА-дИМИтРов

„РАЗпоЛАгАМе с НАй-доБРИЯ тРеНьоР НА пРепЯтствИЯ в светА,  
готвИМ се ЗА ЛоНдоН 2012, Но ИМАМе НАдеждИ  
И ЗА РИо 2016” 

Здравка ЙОрДАНОВА
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наказанието й от 2007 г., до 2008-а се възстанови и 
през 2009-а отново участва. А 2010-а й беше изклю-
чително успешна.

– Първите младежки олимпийски игри показаха, 
че идва ново поколение талантливи атлети. 

– В Сингапур 17-годишният Георги Стойков стана 
трети на троен скок, Галина Николова е 4-а в скока на 
височина, а Карин Околие - 5-а на 200 м, което много 
ни радва. Георги е много по-талантлив от баща си 
на тази възраст - големия наш атлет Стойко Цонов, 
участник на олимпиадата в Атланта 1996 г. Много 
очакваме и от Галя, и от Карин. Това са нашите на-
дежди за Рио 2016 г.

– С какво още са свързани успехите на БФ по лека 
атлетика тази година?

– Две събития още ни носят голямо удовлетворе-
ние – IХ Европейско първенство по планинско бя-
гане в Сапарева баня, за което получихме оценка от 
Европейската федерация, че е било най-добре про-
веденото от всички издания досега, и спечелване-
то на домакинството на Световното първенство по 
полумаратон в Каварна за 2012 г. То е част от петте 
събития в Световните атлетически серии и заедно 
със Световното за юноши и девойки в Барселона, 

Световното в зала в Истанбул, Световното по спорт-
но ходене в Саранск (Русия) и Олимпийските игри 
в Лондон 2012, ще отбележи 100-годишнината на 
ИААФ. Самото избиране на Каварна е голям успех за 
България – 5-членната ни делегация бе много убеди-
телна на изборите, когато имахме 40-минутна презен-
тация и отговаряхме на много въпроси.

– Какви са очакванията и надеждите ви за Лондон 
2012? Има ли проблеми с някои от наказаните ни 
състезатели?

– Имаме официален документ, че Даниела 
Йорданова и Тезджан Наимова, които изтърпяха на-
казанията си, могат да участват на Игрите и те се 
готвят сериозно за тях. За първи път периодът за 
покриване на квоти започва чак от 1 май 2011 г. и 
продължава до две седмици преди Лондон 2012. Но 
имаме достатъчно време, а и резултатите ще са по-
актуални. Ще разчитаме много и на Ваня Стамболова, 
и на Даниела, на Венелина Венева. Много ни се ще да 
успеем и с щафета 4 по 100 м при жените, след като 
имаме спринтьорки като Инна Ефтимова, Тезджан, 
Ивет Лалова, Габриела Лалева. Има много потенциал 
и в по-младите. Дано да стигнат до Олимпиадата, а 
там – каквото сабя покаже…
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БЪЛГАРИя ОСТАНА БЕз МЕдАЛ НА дЕСЕТИТЕ зИМНИ ПАРА-
олимпийски игри.  Родната делегация бе  в състав 

от 11 души. Квоти за участие във форума във Ванкувър 
от 12 до 21 март 2010 година имаха трима български 
спортисти с нарушено зрение – Йоана Ерменкова, 
Александър Стоянов и Ивайло Вътов. Те взеха  участие 
в състезанията по ски – бегови дисциплини и съгласно 
правилата на Международния параолимпийски коми-
тет бяха водени по пистата от зрящи водачи, с които 
тренираха постоянно.

  Преди игрите бяха проведени тренировъчни ла-
гери в местност Юндола през месец януари и февруа-
ри. Министърът на физическото възпитание и спорта 
Свилен Нейков  посети параолимпийците ни по време 
на етап от планинската им подготовка. 

Началото на Десетите параолимпийски игри във 
Ванкувър бе поставено с вдъхновяваща и зрелищна це-
ремония на олимпийския стадион „Би Си Плейс”. Близо 
50 000 бяха зрителите, които бяха „закриляни” от един 
от трите талисмана на игрите – Суми, който за местното 
население е олицетворение на дух-покровител. 

„Тези игри се провеждат в чест на всички спорти-
сти по целия свят, които проявяват достатъчно 
упорство, самоотверженост, храброст и воля за по-
беда. Те не са създадени, за да будят възхищение от 
върховите спортни постижения, а за да демонстри-
рат солидарността на всички хора към пароалимпий-
ците”, заяви канадският губернатор - Микаел Жан в 
приветственото си слово на откриването. 

На тази церемония, която премина под надслов 
„Примерът на едни вдъхновява останалите”, взеха 
участие близо 5 хиляди доброволци  на възраст между 
4 и 92 години. Те приветстваха за добре дошли в Канада 
повече от 600 параолимпийци от 44 страни, които се 
бориха за разпределението на медалите в 5 различни 

дисциплини - хокей на лед с шейни, кърлинг в инва-
лидни столове, ски бягане, биатлон и ски алипийски 
дисциплини. 

Най-добре от българските представители се класи-
ра Йоана Ерменкова – 11 място в дисциплината 1 км 
спринт, Александър Стоянов зае 15 мясно в дисципли-
ната ски бягане класически стил на 10 км, а Ивайло 
Вътов остана на 21 място в дисциплината 1 км спринт.

Игрите бяха закрити официално в Уислър (Канада) 
от президента на Международния параолимпийски 
комитет – Филип Крейвън. Хилядите зрители на це-
ремонията аплодираха героинята на форума Лоран 
Волстенкрофт, която спечели пет златни медала в ски-
алпийските дисциплини и премина по алеята с канад-
ския флаг в ръце. 

На първо място в класирането по медали  завърши 
Германия с 13 златни и общо 24 отличия. На второ мяс-
то остана Русия с 12 златни и общо 38 медала, а трети е 
домакинът Канада с 10 златни и общо 19 медала.

пАРАоЛИМпИйскИ ЗИМНИ ИгРИ вАНкУвъР 2010

състеЗАНИе НА дУХА
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***
Христина Анастасова и Емил Здравков се наредиха 

сред финалистите в конкурса на МОК за дизайн на 
медалите на първите младежки олимпийски игри в 
Сингапур. Анастасова е 9-та, като събра 2227 гласа, а 
Здравков е 10-ти с 1632. 

Победителка стана Сецуко Фукузава от Канада. 
Нейният проект, наречен „Да, младите могат”, ще бъде 
използван за лицевата страна на медалите, с които 
ще бъдат награждавани призьорите от форума през 
лятото. Предложенията бяха оценявани от специално 
жури на МОК, а в конкурса взеха участие представи-
тели на 34 страни.

***
Спортният директор на ФИБА Европа Коста Илиев, 

Алдо Витале – специален съветник на Генералния се-
кретар на ФИБА и Михаил Михов – президент на БФ 
Баскетбол почетоха 80-ия юбилей на именития ни ар-
битър Артеник Арабаджан. Арто получи поздравителни 
адреси от Президента на България Георги Първанов и 
президента на Българския олимпийски комитет Стефка 
Костадинова. Босът на БФ Баскетбол Михаил Михов пък 
връчи кристална купа със златен надпис на Арабаджан 
заради заслугите му към българския баскетбол. 

***
Стефка Костадинова бе гост на тържеството, пос-

ветено на олимпийския ден, в частното училище по 
изкуствата и чужди езици АРТИС в столицата. Децата 
демонстрираха отлични познания по олимпийските 
теми, с които впечатлиха председателя на БОК. 

Във викторината участваха ученици от 5 до 12 
клас, а сред гостите бе и генералният секретар на 
БОК Белчо Горанов. Инициативата е в рамките на ев-
ропейската програма „Коменски” – „Олимпийските 
ценности като основа на интелектуалния диалог”.

***
Силвия Митева спечели златен медал  на топка 

на турнира за Световната купа по художествена 
гимнастика в Каламата (Гърция). Другата ни пред-
ставителка Моника Минчева завърши 6-та на този 
уред. Във финалите на въже и обръч Митева остана 
четвърта. Ансамбълът ни взе бронз в съчетанието с 
5 обръча. Първи са грациите на Италия пред тима 
на Беларус. 

ХРоНИкА
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***
Официално бе обявен стартът на Каменица ФЕНкупа 

2010 – шампионатът по футбол за непрофесионалисти у 
нас. Началото на турнира бе оповестено от генералния 
мениджър на Каменица АД Драган Радивоевич  и предсе-
дателя на БОК Стефка Костадинова. 

Това е  осмото поред издание на надпреварата, като 
Българският олимпийски комитет е партньор на инициа-
тивата. Партньорството бе „скрепено” и със символичен 
Олимпийски огън, който председателят на БОК връчи на 
организаторите.

***
Международната федерация по волейбол (ФИВБ) 

ще стартира ново състезание по плажен волей-
бол, което се очаква да привлече още по-голям 
международен интерес към този зрелищен спорт. 
Световната купа по плажен волейбол, в която учас-
тници ще бъдат национални отбори, а не отделни 
двойки, освен престижния трофей, ще носи и квоти 
за участие в Олимпиада. Финалите на турнира ще 
бъдат през лятото на 2012 година, като още през 
май тази година ще започнат квалификационните 
битки за класиране под формата на континентал-
ни купи по плажен волейбол. България вече по-
даде заявка за участие в Европейската купа под 
егидата на Европейската волейболна конфедера-
ция (CEV) и при двата пола. Страната с най-високо 
класиране в тази надпревара, която все още не си 
е осигурила максимума от две олимпийски квоти 
чрез Световната верига SWATCH, ще получи квота 
за една двойка за Олимпийските игри в Лондон.





БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
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ПРЕз МИНАЛАТА ГОдИНА НА 24 АПРИЛ ЕдИН ОТ  
най-великите ни колоездачи - Боян Коцев, на-

върши 80 години. Той е част от легендарната троица 
на българското колоездене, заедно с Милко Димов 
и Ненчо Христов, но по спортни успехи е пред тях, 
а и пред всички наши колоездачи след него. Боян е 
усетил народната любов в истинския смисъл на тази 
дума, защото по времето, когато е побеждавал по 
прашните пътища на Египет, на Пробега на мира, в 
Обиколката на България, спортът е бил едно от мал-
кото забавления за нацията, а колоезденето е деляло 
мегдан с футбола по популярност. Носен на ръце от 
хиляди, аплодиран от десетки хиляди заради победи-
те си, но и заради благородството спрямо съперници-
те, Боян Коцев е оставил ярка диря в съзнанието на 
поколения български спортни фенове. 

Роден е във Враждебна. Баща му Костадин (бай 
Коце, както го знаят всички) е кръчмар и държи собст-
вен ресторант – „Венеция“, край Ботевградско шосе. 
Боян и сестра му Стефанка почти непрекъснато по-
магат в заведението и чак когато става на 15 г., бъде-
щият колоездачен ас се запалва по спорта. Започва 
с лека атлетика на селския „терен“, после играе като 
защитник във футболния отбор на селското дружес-
тво „Сила“. 

Като повечето деца от Враждебна кара велосипед 
– бащиния, но първото му докосване до колоезденето 
като спорт става чак през 1947 г., и то случайно. Един 
ден се прибира по-рано от V мъжка гимназия. Среща 
своя съселянин Здравко, по прякор Панагюреца, ко-
лоездач от „Сила“, който му предлага да идат на сто-
личния колодрум, за да гледат пистовото първенство 
на България. Отиват с велосипедите.

„Бях и шашнат, и запленен. Видях за първи път 
балканския шампион Цвятко Георгиев, звезди-
те Милко Димов, Васил Ставрев, Димитър Радев. 
Изкачването на колоездачите по виражите и пи-
кирането им надолу ме смайваха. И с всяка мину-
та се пристрастявах към този невероятен спорт. 
Бръмбарът ми влезе в главата…“, разказва Коцев.

Той моментално се записва в „Сила“. Започва с ба-
щиното колело, но не успява да държи темпото на 
останалите от тима при преходите по коларските пъ-
тища. Затова мечтае да си набави състезателен вело-
сипед, но няма пари. Иска от баща си, обаче кръчмата 
вече е национализирана и пари няма. В страстта си 
прибягва и до „кражба“ – измъква малка сума от сан-
дъчето на дядо си Стоимчо. Помагат и съотборници 
от „Сила“, с които сглобява колело – с железни капли 
и стари гуми. 

В началото на 1948 г. Коцев има щастието да се 
запознае със Стоян Ангелов – един от колоездачните 
асове тогава, но и много сръчен и опитен механик, 
към когото всички състезатели се обръщат за помощ 
и ремонти. Ангелов усеща, че в Боян има хляб и му 
предоставя своя велосипед, за да се състезава, дава му 
и първите тактически указания – за стойката на кара-
не, как да пести сили и т.н. След това пък му сглобява 
от две счупени колела едно и Коцев получава първия 
си истински спортен велосипед. Но го крие у съсе-
дите, докато на едно състезание София – Перник бай 
Коце не вижда сина си в челото на колоната. Вечерта 
следва строг разпит, след който бащата постановява: 
Боян вече няма да се крие и ще тренира спокойно. 
Но, ако до 2 години не стане добър състезател, ще се 
захване с нещо друго. Междувременно заради бягство 
от часове заради спорта Коцев е изключен от V мъжка 
гимназия; не го приемат да довърши образованието 
си никъде другаде. И той се отдава изцяло на колоез-
денето. Участва за първи път на републиканско пър-
венство на шосе през есента на 1949-а и се класира 
6-и. Победител е кумирът му Милко Димов. През 1950-
а стартира в Обиколката на България и финишира 
14-и. Намира си и работа – в БНБ, като „броец“ на 
половин работен ден.

„По цял ден броях пари на ръка. През ръцете ми 
са минали милиони, но когато си тръгвах, рядко 
имах 5 лева за трамваен билет. Затова ходех от 
Враждебна до БНБ с колелото, а след работа отивах 
да тренирам“, спомня си Коцев.

БоЯН коцев Бе УдостоеН с почетеН МедАЛ „споРт ЗА едИН МИРеН свЯт“ 

ЛегеНдАтА НА  
БъЛгАРското коЛоеЗдеНе 

Делян КючУКОВ
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Представянето му на състезанията не остава неза-
белязано и в края на 1950 г. е повикан от треньора 
Александър Бичев в разширения състав на национал-
ния отбор. „Там бяха Милко Димов, Илия Кръстев, 
Стефан Иванов… И аз, Боян от Враждебна, бях с тях! 
Нещо повече – усетих, че мога да съм им равен и дори 
да ги побеждавам“, разказва Коцев.

И с шопска упоритост успява да се пребори с конку-
ренцията. В началото на 1951 г. спечелва убедително 
контролното за определяне на състава за Пробега на 
мира – най-голямото и авторитетно аматьорско коло-

ездачно състезание. Там обаче, като новак, е определен 
за помагач на Димов. И колчем големият ас получава 
повреда или пука гума, Боян слиза от своя велосипед 
и му го дава, а сам ремонтира този на Димов (в онези 
години колоездачите са длъжни сами да се оправят по 
време на състезание). Това се случва 7 пъти, но Боян за-
вършва трети от българите – Димов е 6-и, Илия Кръстев 
18-и, а той 27-и.

След това животът му става единствено и само коло-
ездене. Още след Пробега на мира ̀ 52 е избран за капи-
тан на националния тим и остава негов лидер до края 
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на бляскавата си кариера. Като такъв участва на две 
олимпиади - в Хелзинки ‘52 и Рим ‘60, но първия път 
е ударен от съперник в ребрата и отпада физически, 
а втория пука гума и изостава от групата. 

На многоетапните състезания обаче е в стихията 
си. През 1953 г. печели етап в Пробега на мира и е 
посрещнат като герой. През 1955-а е лидер на тима, 
който прави триумфален марш из Египет. Тогава 
Обиколката на Египет събира цвета на колоезденето, 
но българите още при дебюта си печелят отборната 
победа, а Коцев е втори. Посрещането на Централна 
гара в София е нещо невиждано дотогава - десетки 
хиляди се тълпят да видят героите, носят ги на ръце, 
задушават ги от прегръдки. „Такова чудо не съм си 
мислел, че може да има. Просълзих се“, спомня си 
Боян.

Той, заедно с Ненчо Христов и Милко Димов, е ста-
нал кумир за милиони. Те са и в основата на най-го-
лемия отборен успех на българското колоездене - 3-о 
място в Пробега на мира през 1955 г. Тази година 
обаче си остава „черна“ за Боян, защото тогава той 
изпуска шанса да стане първия световен шампион 
в историята на българския спорт. На първенството 
във Фраскати (Ит) има аванс от близо 4 минути, но на 
последната обиколка пука 2 пъти гума и губи титлата. 
„Тогава исках да се самоубия, а сега ми се плаче всеки 
път, като се сетя“, все още съжалява Коцев.

Статутът му на един от спортните колоси в 
България обаче се затвърждава от отборните победи в 
следващите две Египетски обиколки - 1956 и 1957 г., с 
които купата е спечелена завинаги. През 1958-а идва 
и пикът в постиженията му. Става трети в Пробега на 
мира, печели за първи път Обиколката на България 
(вече международна), а наесен става и национален 
шампион за пореден път. Успехът в нашата Обиколка 
е повторен през 1959-а и потретен през 1960-а – ре-
корд, останал неподобрен 49 години.

И точно след хеттрика в Обиколката Коцев сен-
зационно обявява, че се отказва от спорта. А е само 
на 30 г. Захваща се да си довърши образованието – 

доизкарва средното, завършва и висше в тогавашния 
ВИФ (сега НСА). Паралелно работи като треньор в 
„Локомотив“ (Сф) и почти винаги възпитаниците му 
са първи в държавните състезания. През 1963-а води 
националите само за Пробега на мира и ги класира 5-и 
след само две седмици подготовка. Истинска работа с 
„А“ отбора започва през 1965 г. Дебютира с 6-о място 
в Пробега на мира `66. На следващата година възпи-
таникът му Ангел Кирилов става втори, а тимът е 4-и, 
което си остава най-доброто комплексно българско 
представяне в това състезание. Коцев извежда тима и 
до триумф в Обиколката на България ‘68. През 1970-а 
възстановява колоезденето в „Левски Спартак“, но 
след 5 години работа там отново е призован да поеме 
националите за олимпийските игри в Монреал ‘76.

„Бяхме подготвени за медал на 100 км отборно 
преследване, но обърках аклиматизацията и чет-
ворката ни остана 10-а. Така се разочаровах, че на-
пуснах“, припомня си Коцев.

След олимпиадата се връща в „Левски Спартак“ и до 
1980-а отговаря за куп неща – от спортната стрелба, 
до снабдяването с консумативи и екипировка на про-
екто-олимпийците в дружеството. Но кръвта вода не 
става и когато получава предложение да поеме гръц-
кия национален колоездачен отбор, не мисли много. 
С гърците печели Обиколката на Бергамо (Ит), 2 пъти 
Обиколката на Люксембург, балканска титла. И поста-
вя основи на професионалната работа при съседите, 
които сега са по-напред в колоезденето от нас. 

През 1984-а Коцев се връща като треньор в 
„Локомотив“ и отново прави отбора най-силен в 
страната. А възпитаникът му Петър Петров става 
втори в Пробега на мира ‘87. След пенсионирането 
си през 1990-а Коцев работи още година в Гърция, 
след което се връща окончателно. Със съдружници 
правят хлебопекарна. Но не остава далеч от лю-
бимия спорт. Бе президент на колоездачния съюз, 
сега е негов почетен президент, а с мнението му 
продължават да се съобразяват всички фактори в 
този спорт у нас.
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хуаН аНтоНио самараНч

1920 – 2010

Седмият президент на Международния олимпийски 
комитет Хуан Антонио Самаранч беше една от най-
влиятелните и решителни фигури в света на спорта и 
олимпийското движение. 

Думите на днешния президент на МОК д-р Жак Рог 
синтезират в най-голяма степен значимото наследство, 
което той остави на олимпизма : „...Маркиз Самаранч 
изгради модерните олимпийски игри, беше архитект 
на силно и обединено олимпийско движение, посве-
ти дългия си пълноценен живот на олимпийската 
идея…” . 

Жизненият път на Х. А. Самаранч е изключително 
целенасочен. Той е роден на 17 юли 1920 г. в столицата 
на Каталуня, Барселона, в заможно семейство. От дете 

е свързан със спорта – играе футбол и хокей, кара ски.
През 40-те години на 20 век работи ката журналист 

във в. „Ла Пренса”, след това се занимава със семей-
ния бизнес, който е свързан с текстилната индустрия. 
Именно оттогава датират добрите му контакти в бан-
ковата сфера, които се допълват и от факта, че в един 
по-късен етап, от 1987 до 1999 г., Самаранч е президент 
на една от големите банки в Каталуня – „La Caixa”. 

Политическата му кариера започва като съветник по 
спорта в общината на Барселона и завършва с посла-
нически пост в Москва. В съветската столица Самаранч 
е назначен само 4 месеца след възстановяване на ди-
пломатическите отношения между Испания и СССР през 
1977 г. Остава на този пост до 1980 г., като съвместява 
и представителството на страната си и в Монголия.

Пътят му в йерархията на спортните институции е 
последователен и възходящ. Х. А. Самаранч е шеф на 
испанската олимпийска делегация на Зимните олим-
пийски игри в Кортина д’Ампецо през 1956 г., на Игрите 
в Рим през 1960 г. и в Токио през 1964 г. През 1966 г. 
е избран за председател на Испанския висш спортен 
съвет и за член на МОК. От следващата година е начело 
на НОК на Испания. В периода 1974–1978 г. е вицепре-
зидент на МОК. 

На 83-та сесия на МОК, проведена в Москва през 
1980 г., още на първия тур на гласуването Самаранч 
е избран за президент и напуска посланическия пост. 
В 20-годишния си мандат (втори по времетраене в ис-
торията на МОК) той също като създателя на модерния 
олимпизъм, барон Пиер дьо Кубертен, с действията си и 
решенията, които налага, изпреварва времето си. Това 
е причината често да сравняват двамата най-дългого-
дишни президенти на МОК, макар да са живели и рабо-
тили при различни исторически обстоятелства.

Добър мениджър, банкер и дипломат, Самаранч 
превръща МОК във финансово стабилна организация, 
реализира множество успешни сделки за продажбата 
на телевизионните права на Игрите, сключва изгодни 
спонсорски договори. По негово време МОК прилича на 
борд от високопоставени и можещи експерти в крак с 

МАРкИЗ ХУАН АНтоНИо сАМАРАНч  
почИНА НА 89 г.

Катя ИВАНОВА
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изискванията на времето, който постепенно измества 
кръга от аристократи и висши военни, имащи превес 
до 80-те години на 20 век. В този смисъл никак не е 
учудващ фактът, че едно от големите постижения на 
управлението на маркиза е, че спасява МОК от фи-
нансовата криза и го прави независим при вземането 
на решения.

Самаранч приключва абсурдния спор в олимпий-
ското движение дали спортът е аристократичен, ама-
тьорски или професионален, придавайки по този на-
чин истински смисъл на Игрите. Друга голяма негова 
заслуга е създаването на Спортния съд в Лозана, защо-
то е убеден, че е много важно да има орган, който да 
отсъжда безпристрастно при определени несъответ-
ствия. Самаранч е вторият президент след Кубертен, 
който ръководи МОК от седалището му в Лозана.

Разбира се, не всичко в дейността му през тези 
20 години е с положителен знак. Самаранч е остро 
критикуван заради прекалената комерсиализация на 
Игрите, заради допинг скандалите, някои от които 
особено шумни, с ехо, което и днес не е заглъхнало. 
По негово време избухват и няколко корупционни 
скандала, свързани с определяне на домакинството 

на Игрите. Най-тежкият се разгаря при избора на 
американския град Солт Лейк Сити за град домакин 
на Зимните олимпийски игри през 2002 г. Тогава 
светът видя, че зад изисканата фасада не всичко е 
наред.

Х. А. Самаранч имаше добри контакти с Българския 
олимпийски комитет. Няколко пъти е посещавал стра-
ната ни по различни поводи. В свои изявления е под-
чертавал особеното си уважение към ген. Стойчев, 
Надежда Лекарска, Николай Георгиев. Иван Славков 
се радваше на неговото лично приятелство. През 
1998 г. НСА „Васил Левски” удостои Самаранч с по-
четното звание „Доктор хонорис кауза”.

Отново в Москва през 2001 г. той отстъпва мястото 
си на президент на белгийския хирург д-р Жак Рог, 
но е избран за пожизнен почетен президент на МОК. 

Самаранч умира на 21 април 2010 г. в родната 
Барселона. Испания и светът му отреждат кралски 
почести. С него си отиде една епоха в олимпийското 
движение. 

Историците често казват, че без минало няма бъ-
деще. Това, което Самаранч остави на олимпизма, е 
едно добро минало.
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ПРЕзИдЕНТЪТ НА яПОНСКИя ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ 
(ЯОК) Тцунекадзу Такеда запозна председателя на 

БОК Стефка Костадинова с подготовката на Сочи за 
Зимните олимпийски игри през 2014 година. Гостът 
бe у нас по покана на световната рекордьорка в скока 
на височина и посети София след посещение в руския 
град в качеството си на член на Координационната 
комисия на МОК за „белите“ игри след 4 години. 

Според г-н Такеда проектът на руснаците е мащабен 
и предизвикателен, но работата върви в предвидените 
срокове. 

Двамата президенти на националните комитети на 
България и Япония разговаряха и относно приложени-
ето на договора за сътрудничество между БОК и ЯОК, 
подписан по време на Зимните олимпийски игри във 
Ванкувър през февруари.

посРещНАХМе  
ЯпоНскИЯ оЛИМпИйскИ коМИтет
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ОКОЛО 20 МОЖЕ дА БЪдАТ БЪЛГАРСКИТЕ учАСТНИцИ НА 
Първите младежки олимпийски игри в Сингапур 

това лято. Такава прогноза направи генералният се-
кретар на БОК Белчо Горанов след завръщането си 
от семинара под ръководството на Жак Рог, посветен 
именно на това състезание. В сбирката се включиха 
делегати от 200 Национални олимпийски комитета 
(НОК). Форумът пък бе открит от председателя на МОК 
и Сер Мианг – вицепрезидент на МОК и председател 
на организационния комитет. 

До момента за Първите младежки олимпийски игри 
имаме следните квоти: джудо – 1 квота (девойки), 
стрелба с лък – 1 квота (младежи), гребане – 4 квоти 
(2 девойки, 2 младежи). 

Темата за евентуална кандидатура на България за 
домакинство на Зимни младежки олимпийски игри 
не е обсъждана, но според БОК страната ни напълно 

реално може да се пребори за това. 
Любопитно е, че 134 дни преди откриването на 

Игрите бе напомнено, че на абсолютно всички спор-
тисти ще бъде забранено да дъвчат дъвки. В Сингапур 
е абсолютно забранено със закон вносът и употреба-
та на освежаващата устата гума за балончета. Също 
така олимпийските стартове в гребането и кану-ка-
яка няма да бъдат в традиционен гребен канал, а ще 
се използва изкуствен воден резервоар. Церемонията 
по откриване на игрите ще е в залива на Сингапур, 
на място, където се провежда националният парад. 
Наред със спортните състезания младите спортисти 
ще участват и в културна и образователна програма, 
разработена съвместно от МОК и организаторите. 
Очаква се на Игрите да участват около 3600 спор-
тисти, а броят на длъжностните лица ще бъде силно 
ограничен в рамките на 35% от броя на квалифици-
раните спортисти за даден НОК. 

„Организаторите на Първите младежки олим-
пийски игри в Сингапур приеха делегати от над 200 
Национални олимпийски комитети (НОК) на семи-
нар във връзка с подготовката и провеждането на 
игрите от 14 август това лято. Форумът бе от-
крит от президента на МОК д-р Жак Рог и вицепре-
зидента на МОК и председател на организационния 
комитет Сер Мианг. Участниците се запознаха със 
спортните обекти и младежкото олимпийско село, 
което е разположено в Техническия университет на 
Сингапур на 35-40 минути от местата, където ще 
бъдат спортните състезания. Повечето обекти са 
съществуващи зали и стадиони”, разказа за сесията 
Белчо Горанов. 

сеМИНАР И ИНспекцИЯ  
НА оБектИте пРедИ сИНгАпУР 2010
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ПРЕдСЕдАТЕЛяТ НА БОК 
Стефка Костадинова 

изрази пред президента 
на Международната феде-
рация по тенис Франческо 
Ричи Бити подкрепата на 
олимпийската централа в 
изграждането на нацио-
нален център в София. 
На разговора присъства 
и президентът на родна-
та тенис централа Стефан 
Цветков, който е член на 
Изпълнителното бюро на 
БОК. 

Ричи Бити изрази 
своето задоволство към 
Стефка Костадинова, че 
толкова популярна лич-
ност в света на спорта 
е начело на Българския олимпийски комитет. „В 
Италия сте много известна. Още повече, че имен-
но в Рим направихте световен рекорд в скока на 
височина, който до днес е недостижим“ – заяви 
високопоставеният гост. 

Италианецът бе на официално посещение у нас 
по повод V Международен научен конгрес „Спорт, 
стрес, адаптация – олимпийски спорт и спорт за 
всички”. Президентът на Международната феде-
рация по тенис, член на МОК и на Изпълнителното 
бюро на УАДА Франческо също така бе удостоен с 
почетното звание „Доктор хонорис кауза” на НСА. 

Пред журналисти Франческо Ричи Бити, който е ото-
ризиран с координацията на Летните олимпийски игри в 
Рио от Жак Рог, каза още: „Финансовата криза засега не се 
е отразила на тениса. Спортът се справя добре, имаме 
много спонсори, броят на играчите непрекъснато нарас-
тва. Международната федерация по тенис има програма 
за развитие, която е призната от МОК. Основната ни 
цел е да помагаме на тенисисти от „по-бедни“ държа-
ви, които нямат много възможности. За мен е чест да 
бъда „Доктор хонорис кауза“ и особено на днешния ден, 
когато се прощаваме с Хуан Антонио Самаранч, който 
също бе удостоен с това звание от НСА преди години”.

Бок подкРепЯ ИЗгРАждАНето  
НА НАцИоНАЛНА теНИс БАЗА
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***
Българският олимпийски комитет бе домакин на 

образователен семинар на НСА „Васил Левски” по 
темата „Олимпизъм и олимпийско движение”, който 
е част от факултативната подготовка на младите спе-
циалисти по проблемите на съвременното олимпий-
ско движение. Участие във форума взеха две групи от 
по 20 студенти от втори курс в спортната академия, 
избрали специалност „Олимпизъм и олимпийско дви-
жение”, създадена през 1998 година от проф. Наталия 
Петрова.  

Семинарът бе открит от генералния секретар на БОК 
Белчо Горанов. Той запозна участниците с устройство-
то и дейността на Българския олимпийски комитет, 
както и с ролята на централата в развитието на олим-
пийското движение у нас и в международен план. 

Беседа за историята на БОК изнесе доц. Лозан 
Митев, преподавател в НСА и Националната олим-
пийска академия на БОК. Студентите бяха привет-
ствани и от завеждащата отдел „Международен” на 
БОК Румяна Динева, която е един от основателите на 
Националната олимпийска академия.

***
40 млади дръвчета в подкрепа на екологичното 

равновесие и чистия въздух бяха засадени в парк 
„Мир и дружба” в столицата. Това стана по време на 
акцията  „Един зелен Volkswagen ден”. 

Председателят на БОК Стефка Костадинова се 
включи в инициативата и засади дръвче заедно с из-
пълнителния директор на „Порше БГ” Томас Рушицка. 
„Фолксваген” е превозвач и официален спонсор на 
БОК. Дръвчета засадиха още петкратният световен и 
пет пъти европейски шампион по борба Александър 
Томов, носителката на три медала от олимпийски игри 
Евгения Раданова, именитата лекоатлетка Николина 
Щерева, волейболистът Борислав Кьосев и др. 

ХРоНИкА
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***
Йордан Йовчев спечели бронз на халки от 

Европейското първенство по спортна гимнастика в 
Бирмингам. Най-добрият ни гимнастик и президент 
на Българската федерация по спортна гимнастика по-
лучи 14.900 точки. Европейски шампион стана Матео 
Моранди (Италия) – 15.250 точки, пред Самир Саид 
(Франция) – 15.100 точки.
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ПРЕдСЕдАТЕЛяТ СТЕфКА КОСТАдИНОВА ВРЪчИ зЛАТНАТА 
значка на БОК на Иън Рандъл, изпълнителен ди-

ректор на Организацията на европейските голф асоци-
ации, който бе на посещение у нас. Двамата изразиха 
задоволство от включването на голфа в олимпийската 
програма на МОК, което допълнително ще повиши 
интереса към тази игра. Стефка Костадинова обяви 
пред изпълнителния директор на асоциацията, че 
на oбщото събрание на БОК през миналата година 
Федерацията по голф бе приета за член на олимпий-
ската ни централа. 

Българският олимпийски комитет и Министерството 
на физическото възпитание и спорта ще подкрепят 
организацията на Турнира на европейските голф про-
фесионалисти догодина в Правец. За това се похвали 
Рандъл на среща в „Правец Голф и СПА”. Комплексът 
ще бъде домакин на професионалния турнир по голф 
не само през 2011, но и през 2012 и 2013 година. 
Изданието на Турнира на европейските голф профе-
сионалисти у нас през последните 6 години отсъст-
ваше от календара. Наградният фонд е 60 000 евро 
за 4-те кръга, като ще пристигнат 60 от най-добрите 
клубни професионалисти от 30 държави. Участниците 
ще добият право да се изявят в Правец само след като 
са заслужили това със спечелване на квалификации 
в държавите си. Предвиден е и съпътстващ турнир 
ПроАм, в който 1 професионален голфър е в тандем 
с 3 аматьори. 

Иън Рандъл остана особено доволен от срещите 
си днес със зам. спортния министър Иван Ценов и 
председателя на БОК Стефка Костадинова. 

„Бяха обсъдени стратегии за това как България 
да има свои представители на Летните олимпий-
ски игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Тогава 
голфът се завръща в олимпийската програма”, каза 
Любомир Тодоров – изпълнителен директор на „Тера 

Тур Сървиз” – инвеститор в комплекса. Той продължи: 
„На Игрите в Бразилия ще има 30 страни участни-
ци в голф турнира, но начините за квалификация 
още не са ясни. Обсъдихме дейността и програми-
те с НСА, където има обучение по голф. Необходими 
са единни критерии за хора, завършили като голф 
мениджъри, да получат сертификат, а не както е 
сега – чужденци да са треньорите в България. Ясно 
е, че е необходимо трупането на точки на отворени 
турнири по-често. Затова сега на Световното за 
аматьори в Аржентина ще имаме участници, които 
ще бъдат финансирани и от МФВС. Имаме желание-
то да популяризираме голф туризма и страната ни 
като голф дестинация. Този спорт може да доприне-
се за справяне с кризата през следващите 3 години”. 

Според Иън Рандъл България ще има олимпийски 
голфъри – ако не през 2016 година, то със сигурност 
през 2020 година.

стеФкА костАдИНовА НАгРАдИ  
със ЗЛАтНА ЗНАчкА НА Бок шеФ в евРопейскИЯ гоЛФ 

Инес ПАВлОВА
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НАд 90 душИ учАСТВАХА В 28-ТА СЕСИя НА 
Националната илимпийска академия, която по 

традиция започна с кратко, но емоционално открива-
не в Старата митрополия на Несебър. Гости на града, 
жители и почиващи станаха свидетели на ежегодния 
ритуал по украсяване на древното светилище с олим-
пийски символи. 

Двама студенти прочетоха „Ода за спорта” на Пиер 
дьо Кубертен. 

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов връ-
чи на Ваня Александрова приз на името на проф. 
Наталия Петрова. Наградата се присъжда за втори 
път за принос към работата на Академията. 

Сесиите на НОА са специално събитие, което съ-
бира всяка година в началото на юни студенти от 
различни висши училища – НСА, СУ, ЮЗУ, училища по 
изкуствата, учители, приятели или просто изкушени 
от олимпийските теми. В лекционната програма се 
включиха ген. секретар на БОК Белчо Горанов, ди-
ректорът на музея на спорта Катя Иванова, препода-
вателите от НСА Лозан Митев, Иван Сандански и др. 

И това е само част от наситения със събития живот на 
Академията. Спорт, наука, културна програма – всич-
ко това намира своя уникален израз в изпълнените с 
емоции моменти от сесията на НОА. Всяка година тя 
привлича нови верни последователи и това е един от 
най-важните резултати от дейността й. Академията 
продължава да изпълнява една от основните роли на 
олимпийското движение – да образова и възпитава. 
Мисия, на която особено държеше покойната Надежда 
Лекарска. Така че – традицията продължава.

оЛИМпИйскИЯт дУХ  
кРАй НесеБъР 

Боряна ТОНчеВА
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С ИздИГАНЕТО НА РОдНИя ТРИБАГРЕНИК, КОЕТО БЕ  
поверено на шампиона на страната по борба при 

кадетите в тежка категория Милослав Методиев, бе 
открит III Младежки олимпийски фестивал в Албена.

Старт на феста, събрал над 450 състезатели 
в 7 вида спорт, даде вицепрезидентът на БОК и 
председател на Българската федерация по борба 

Валентин Йорданов. Приветствие към участниците 
отправи и Красимир Станев, изпълнителен дирек-
тор на „Албена АД“. На церемонията пред хотел 
„Добруджа“ присъства и генералният секретар на 
БОК Белчо Горанов. 

Форумът е под мотото „Да открием олимпийските 
надежди на България“.

дА откРИеМ  
оЛИМпИйскИте НАдеждИ НА БъЛгАРИЯ
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ПРЕдСЕдАТЕЛяТ НА БОК СТЕфКА КОСТАдИНОВА ОТКРИ 
първите игри „Млади олимпийци” в целодневната 

детска градина „Мирослава“ в Пловдив на 6 юни. В 
лекоатлетическите дисциплини участие взеха близо 
160 деца от 4 до 7 години, които се запознаха с прин-
ципите на олимпизма чрез програма, поднесена на 
разбираем за тяхната възраст език. 

На празника присъстваха изтъкнати български 
спортисти, сред които Румяна Нейкова, Екатерина 
Дафовска, Боян Радев, Христо Марков, Йордан Йовчев, 
Николай Бухалов, Атанас Търев. 

стеФкА костАдИНовА дАде НАчАЛото  
НА „МЛАдИ оЛИМпИйцИ” в пЛовдИв
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ОКОЛО 5000 БЪЛГАРИ СЕ ВКЛючИХА В МНОЖЕ-
ството спортни прояви на Българския 

олимпийски комитет за Международния олим-
пийски ден – 23 юни. Мотото на инициативите 
бе „Движи се, учи и откривай”. 

По традиция, лично председателят на БОК 
Стефка Костадинова посрещна щафетата с 
олимпийския огън пред сградата на комитета 
в центъра на София. Международният футбо-
лен съдия Илонка Джалева и волейболният тре-
ньор Страхил Балов бяха сред най-опитните 
в щафетата, а факелът с олимпийския огън бе 
предаден в ръцете на Стефка Костадинова от 
6-годишен малчуган. Участниците в щафетата 
получиха грамоти от Международния олимпийски коми-
тет, фланелки от БОК и награди от „Макдоналдс“, който 
е официален партньор на МОК. 

Освен в София, спортни прояви бяха организирани в 
Пловдив, Русе, Варна, Благоевград, Враца, Правец, Рила, 
Радомир, Вълчедръм и други. 

 „От година на година Международният олимпийски 
ден става мероприятие с все повече участници. Ето 
през 2010 година 5000 човека спортуват на 23 юни в 
България! Радвам се, че въпреки лошото време толкова 
хора излязоха навън и почетоха празника. Включихме и 
голфът в програмата ни, защото вече е част от олим-
пийското семейство”, сподели, след като посрещна ща-
фетата, председателят на БОК Стефка Костадинова. 

Рано сутринта БОК отдаде почит и към един от но-
вите спортове в олимпийското семейство – голфът. 
Съвместно с Българската голф асоциация журналистите 
уважиха турнир по мини голф. Победител стана Георги 
Банов (в. „24 
часа“), който бе 
награден със стик 
за голф. На второ 
място завърши 
Петър Захариев 
(в. „Сега“), а тре-
ти е Веселин 
Митрев (БНТ). 
Специалната на-
града за най-ат-
рактивен играч, 
п р е д о с т а в е н а 
от официалния 
партньор на БОК „Порше БГ ЕООД“ – уикенд с новия 
„Туарег“ и почивка за двама в петзвездния хотел 
„Ризорт Голф и Спа“ в Правец, отиде за Тодор Шабански 
(„РингТВ“). Преди това играчите получиха професио-
нални напътствия от Алън Рогът, мениджър голф раз-
витие и Константин Икономов, експерт голф развитие 
на Българската голф асоциация.

5000 БъЛгАРИ отБеЛЯЗАХА  
МеждУНАРодНИЯ оЛИМпИйскИ деН 
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„зА МЕН НЕ ПЕКИН И ВАНКуВЪР СА МяСТОТО НА ЕЛИТА 
ни”, заяви председателят на БОК Стефка 

Костадинова навръх Международния олимпийски ден 
23 юни. Ето какво каза още тя: 

„До момента имаме 18 квоти за Първите младеж-
ки олимпийски игри, като чакаме още една евенту-
ално за щангите. Тези Игри през месец август ще 
бъдат едно начало за младите хора да стъпят в 
големия спорт. И мисля, че те ще имат голямо бъде-
ще. Наистина много, ама много сериозно трябва да 
се замислим как се разпределят парите! Колкото и 
да са те, дори и 100 000 000 лева, ако не са правилно 
разпределени, пак ще сме на същото дередже. Трябва 
да се инвестира най-вече в спортно-материалната 
база, треньорите, спортните училища. Трябва да се 
създават таланти, трябва да са много, много добре 
обезпечени. 

Също реално трябва да се замисляме, когато орга-
низираме големи първенства. Защото, ако нашите 
спортисти покажат на родна земя, пред българите, 
че можем да вземем първи места, хората отново ще 
ни повярват. Спортистите сме онези, които даваме 
повече позитивизъм и самочувствие на сънародни-
ците ни. Но доста време не сме им го дали и сме им 
задължени! 

Доволна съм, че бе приет законът за спорта, но 
още доста неща трябва да се направят. Надявам се, 

че ще излезем от тази дупка. Аз съм максималист 
човек! Вече не трябва да разчитаме на старата 
слава. Всеки трябва да отстоява позициите си и 
да не се плаши. 

Хората, които обичаме спорта, трябва да поми-
слим и за промените в облекченията в данъчния 
закон. Онези, които инвестират в спорта, трябва 
да имат облекчения. Но явно не е толкова лесно, 
защото това си го говорим от 9 години! 

Шансове за призови класирания на Олимпиади ви-
наги е имало, но трябва да ги уцелиш. Трябва да си 
в страхотна спортна форма, да имаш късмет този 
ден и да победиш, но невинаги се получава. И шан-
сът невинаги е на страната на силните. Беше ми 
обеца на ухото никога да не отивам на голям старт 
с голяма кошница. 

Специализираните тиражи за олимпийците ни в 
Сингапур съвпаднаха с големия джакпот, надявам се 
да е обезпечена делегацията ни на Първите младеж-
ки игри. Най-важното е да стартираме с голямо са-
мочувствие, защото тези 18 квоти не са извоювани 
лесно. Сингапур ще е техният старт към големия 
спорт. Надявам се тези Игри да бъдат наистина 
интересни и като истински, големи Летни олим-
пийски игри. 

От няколко месеца БОК си има нова къща, но тряб-
ва да се направят няколко ремонта.”

„тРЯБвА дА се съЗдАвАт тАЛАНтИ,  
А Не дА РАЗчИтАМе НА стАРАтА сЛАвА“
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***
Председателят на БОК Стефка Костадинова бе удос-

тоена с наградата „Кносос” на Международната олим-
пийска академия. Тя заслужи престижното отличие 
заради своя принос в развитието на спорта и олим-
пийското движение, както и за успешна дейност в 
разпространение на олимпийските идеали и ценнос-
ти. Церемонията, на която световната рекордьорка в 
скока на височина ще получи приза, ще бъде обявена 
допълнително. 

Международната олимпийска академия е културен 
и олимпийски център, чиято цел е да опазва и разпрос-
транява олимпийския дух, да изучава и прилага обра-
зователните и социални принципи на олимпизма, да 
служи на идеите на Олимпийското движение. Намира 
се в Олимпия (Гърция), в близост до мястото, където са 
се провеждали древните Олимпийски игри.

ХРоНИкА
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СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА В зАЛА В 
Доха (Катар), където страната ни участва със седем 

състезатели, ще запомним най-вече с отличното бяга-
не на Ваня Стамболова. Универсалната ни лекоатлет-
ка успя да грабне бронзовото отличие на 400 м, къде-
то финишира за 51,50 секунди – неин личен резултат 
за сезона. Победителка тук стана фаворитката Деби 
Дън от САЩ с време от 51,04 секунди, а втора остана 
рускинята Татяна Фирова, записала също свой личен 
рекорд от 51,13 секунди. Другата фаворитка в над-
преварата Новлин Уилямс-Милс от Ямайка не стигна 
до финала, защото на последния вираж се сблъска с 
Фирова и падна. 

Една от надеждите ни за успех на първенството в 
Доха бе и спринтьорката Ивет Лалова. Ивет остана 
шеста в една от трите серии с време 7,41 секунди. 

По право за финала се класират първите две от всяка 
серия и състезателката с най-добро седмо време. Най-
бърза в полуфиналите бе лидерката в ранглистата 
за сезона Лаверне Джоунс Ферете от Виржинските 
острови – 7,05 секунди. Именно с нея бяга Ивет в 
една серия. С този резултат възпитаничката на 
Константин Миланов раздели 19-о място с шведката 
Лена Бернштън и украинката Мария Риемен.

Най-добрият ни атлет за годината Момчил 
Караилиев не успя да стигне до финалите в тройния 
скок, като направи два фала и скочи доста под въз-
можностите си - само 16,43 м. Другите ни представи-
тели на световното в Доха Спас Бухалов (овчарски 
скок), Венелина Венева-Матеева (висок скок), Петра 
Дачева (троен скок) и Николай Атанасов (дълъг скок) 
също не показаха възможностите си.

БРоНЗ в доХА ЗА УНИвеРсАЛНИЯ Боец  
вАНЯ стАМБоЛовА  

Здравка ЙОрДАНОВА 
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СРЕБЪРНИТЕ МОМИчЕТА НА БАСКЕТБОЛНА БЪЛГАРИя  
отпразнуваха юбилей – 30 години от сребърните 

медали на Летните олимпийски игри в Москва. 

През 1980 година в руската столица баскет-
болистките ни загубиха финала на женския тур-
нир от отбора на СССР, но момичетата на старши 
треньора Иван Гълъбов се изкачиха на второто 
стъпало на почетната олимпийска стълбичка.

Баскетболистките Пенка Стоянова - капитан, 
Пенка Методиева, Ваня Дерменджиева, Силвия 
Германова, Петкана Макавеева, Ангелина 
Михайлова, Диана Дилова, Снежана Михайлова, 
Костадинка Радкова, Надка Голчева и Евладия 
Славчева подариха на Музея на спорта две сним-
ки - от награждаването на Летните олимпийски 
игри в Москва ‘80, когато спечелиха сребърните 
отличия, и бронзовите от Монреал ‘76. Отсъстваха 
само двама – старши треньорът Иван Гълъбов, починал 
от инфаркт през 1985 година, и Красимира Богданова, 
която също не е между живите. 

„Искахме да преживеем отново заедно тази ог-
ромна емоция, която преживяхме на олимпийските 
игри“, споделя Силвия Германова. 

„Искам да благодаря на треньорите, на всички, 
които ни подкрепяха и бяха с нас. Ние успяхме да за-
паметим българския баскетбол в олимпийското дви-

жение с тези два медала“, заявява Пенка Стоянова. 
Според тях успехите на тима са били в единството. 

Всички обаче с тъга коментираха, че днес се го-
вори за българския женски баскетбол само в ми-
нало време. 

„Липсата на държавна политика е виновна за 
срива в спорта. От 12 години работя като тре-
ньор в Славия. Според мен ръководителите на 
клубове не повярваха в нас“, добавя Надка Голчева. 

По срещата на бившите спортистки спомени от 
преди 30 години разказаха Иван Евстатиев, самите 
баскетболистки и журналистите Григор Христов, 
Ивайло Герчев и Надя Богданова. 

От страна на БФ Баскетбол Елеонора Рангелова, 
главен секретар на федерацията, обяви, че централа-
та планира да покани известните ни баскетболистки 
на една от домакинските мъжки евроквалификации, 
за да бъдат почетени пред пълните трибуни на зала 
„Универсиада“.

сРеБъРНИте МоМИчетА НА БъЛгАРИЯ  
отБеЛЯЗАХА 30 годИНИ от оЛИМпИйскИте МедАЛИ 

Кремена МлАДеНОВА
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***
Председателят на БОК Стефка Костадинова се срещ-

на с мениджъра на Международната федерация по 
хокей на трева Норман Хюс. Гостът бе в България по 
покана на Българската федерация по хокей на трева 
(БФХТ). Двамата разговаряха относно подкрепата, 
която олимпийската ни централа оказва на нашата 
федерация съгласно програмата на Олимпийска со-
лидарност за развитие на хокея на трева в България. 

Хюс представи на Стефка Костадинова и проектите 
на Международната федерация, по които се работи у 
нас. И двамата изразиха задоволство от отличното си 
сътрудничество с БФХТ и усилията, които се полагат 
за популяризиране на този интересен отборен спорт 
сред младите. На срещата присъстваха Белчо Горанов, 
генерален секретар на БОК и доц. Антонио Антонов, 
изпълнителен директор на БФХТ.

***
15 000 марки, посветени на българското участие на 

първите младежки олимпийски игри, бяха пуснати в 
обръщение. Те са с номинална стойност 1,40 лв. На 
церемония в Музея на съобщенията бе валидиран и 
пощенски плик с тираж 5485 броя. Автор на илюстро-
ваните издания е Стефан Ненов.

Българските спортисти 
на игрите в Сингапур бяха 
представени от състезате-
лите ни по модерен петобой 
Беатриче Генчева и Дойчо 
Иванов. На церемонията по 
валидирането присъстваха 
Първан Русинов, заместник-
министър на транспорта, ин-
формационните технологии 
и съобщенията, доц. Лазар 
Каменов, заместник-министър на физическото въз-
питание и спорта, както и генералният секретар на 
БОК Белчо Горанов.

ХРоНИкА
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дВАдЕСЕТ И ЕдИН МЛАдИ БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙцИ  
започнаха да усещат какво стои зад понятието 

„исторически момент”. Българската делегация за 
първите Младежки олимпийски игри в Сингапур бе 
изпратена официално от председателя на БОК Стефка 
Костадинова и спортния министър Свилен Нейков. 
Пожеланията, разбира се, са за късмет, победи, много 
нови приятелства, впечатления и не на последно мяс-
то – забавления. Мая Георгиева, изпълнителен дирек-
тор на Първа инвестиционна банка (ПИБ), генерален 
спонсор на БОК, връчи на всеки от нашата делегация 

плюшени лъвчета – тра-
диционният символ на 
българския дух и воля 
за борба. Пожеланията 
за здраве и късмет от 
страна на спортното ми-
нистерство се изразиха 
също с традиционен 
символ – китка здравец.

„Пожелавам ви олим-
пийски титли на първи-
те Младежки олимпий-
ски игри. Това е вашият 
шанс да се докажете, 
защото се състезава-
те с ваши връстници“, 
бяха думите на Стефка 

Костадинова към младите спортни надежди. Тя до-
пълни, че атлетите ни са талантливи, способни и със 
самочувствие можем да очакваме те да се представят 
добре в Сингапур.

„Искам да ви пожелая най-вече да сте здрави, една 
бърза аклиматизация да направите, да изпълнявате 
всички указания на треньорите си и, както каза пред-
седателят на БОК Стефка Костадинова – много успех, 
стискаме ви палци, вярваме във вас и се надяваме 
да изградите бъдещето на България в спорта“, заяви 
министър Нейков на летище София.

пЛЮшеНИ ЛъвчетА  
И пожеЛАНИЯ ЗА късМет  
ИЗпРАтИХА оЛИМпИйцИте ЗА сИНгАпУР

Боряна ТОНчеВА
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дВАдЕСЕТ И ЕдИН МЛАдИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ  
преживяха емоцията да бъдат първите. Двама ста-

наха шампиони. Това се случи през август 2010 година. 
Мястото – Сингапур. 

история за раждаНето На едНо дете

Така може да се опише историята на първите 
Младежки олимпийски игри в Сингапур. Сравнението 

е на президента на МОК Жак Рог, който преди откри-
ването каза, че се чувства като баща, който очаква в 
родилната зала появата на своето бебе. То се роди 
и според наблюдателите е силно, здраво и жадно за 
забавления. За самия Рог, който видя реализацията 
на една своя поне 30-годишна идея, резултатът в 
Сингапур е надминал очакванията. 

Първите Младежки олимпийски игри бяха съвсем 
като истинските с цялата мащабна и строга организа-

дА НАпИшеш ИстоРИЯ 
 

Боряна ТОНчеВА
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ция, която се изисква за такова събитие. Състояха се 
в една от най-красивите държави в света – Сингапур 
– достойна да бъде наречена първи домакин.

3600 спортисти от 205 държави на възраст между 
14 и 18 години се състезаваха в 26 спорта. Повечето 
дисциплини бяха с променени правила, адаптирани 
за тази възраст. 

За България равносметката от игрите е 2 златни 
и 1 бронзов медал. В неофициалното класиране по 
нации страната ни е на 27 място от 205 представени 
НОК. Номер 1 в тази класация е Китай с 29 златни и 
общо 50 медала. 

Двете титли на щангистите Боянка Костова и 
Георги Шиков са в спорт, разкъсван от вътрешни 
неуредици. 

Боянка Костова спечели първи златен медал за 
страната ни. Световната шампионка за тази възраст 
буквално смачка конкуренцията си в категория 53 
килограма в надпреварата по вдигане на тежести. 

В двубоя тя събра с 18 килограма повече от 
втората, представителката на Китайско Тайпе Куо 
Си Чун – 192 срещу 174 килограма. Шампионката 
си пожела злато и от големите Игри – след две 
години в Лондон.
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Българският щангист Георги Шиков спечели титлата 
в категория 85 килограма след много сериозна битка с 
руснака Алексей Косов. Нашето момче събра в двубоя 
с килограм повече от руския си съперник – 335 срещу 
334 килограма, след като в първото движение, изхвър-
лянето, изоставаше с 2 килограма.

„Много съм щастлив. Разплаках се на стълбичката, 
защото моментът е много вълнуващ. Сънувах сън 
тази нощ, че ставам шампион и си казах, че може и да 
се получи” – сподели развълнуваният шампион.

бояНка костова и георги шиков 
получиха „златНа зНачка” На бок

Двамата ни шампиони бяха наградени в олим-
пийското село. Семплата церемония се състоя в една 
от залите за гости в международната зона. Боянка 
Костова и Георги Шиков, както и треньорът Лъчезар 
Кишкилов, получиха от генералния секретар на БОК 
Белчо Горанов „Златна значка” на комитета и суве-
нири. Господин Горанов им връчи поздравителен ад-
рес от спортния министър Свилен Нейков. „До вчера 
малко хора в България бяха чували за вас, сега сте 
известни в цялата страна” – каза господин Горанов 
на шампионите. 

Третото бъл-
гарско отличие е 
на Георги Цонов. 
Той спечели бронз 
в тройния скок. 
Пловдивчанинът, 
който в квалифи-
кациите беше 5-и, 
постигна 15,80 
метра на финала. 
Резултат, който му 

беше достатъчен за отличие от Младежките олимпийски 
игри. Георги направи 3 поредни успешни опита, като 
печелившата марка постигна от втори. Шампион с 16,37 
е кубинецът Радаме Фабар Санчес.

Като цяло много силно участие на тези игри на-
правиха атлетите ни, въпреки че бяха само четирима. 
Освен бронзовия медал на Георги Цонов, Галя Иванова 
зае четвърто място в скока на височина. Изключително 
ценно пето място на Карин Околие – на спринта на 200 
метра. Тя беше най-бързата европейка и на два пъти 
подобри личния си резултат. Георги Димитров завърши 
втори във финал „Б” на висок скок.

За повечето спортисти най-мъчително е 4-о място. 
Толкова близо до подиума и все пак извън него. Освен Галя 

в атлетиката, в тази позиция бяха състе-
зателката ни по свободна борба Джанан 
Ахмед и боксьорът Денислав Суслеков.
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Джанан Ахмед имаше своите възможности за ме-
дал в категория 60 килограма. Започна силно, с две 
победи, без да загуби точка, но изпусна последната 
среща в групата си, както и по-късно битката за брон-
за срещу рускинята Светлана Липатова с 0:2 части, 
оставайки четвърта.

Бронзовият медалист от световния шампионат в 
тази възраст Денислав Суслеков загуби битката за 
бронза в категория 57 килограма на боксовия турнир. 

Специално внимание заслужава джудистката Йоана 
Дамянова. 17-годишната крехка българка подкрепяше по 
залите нашите спортисти, преживя емоционално титлите 
на щангистите и непрекъснато повтаряше, че си поже-
лава медал. Не успя да го спечели, остана на крачка от 
отличията, защото загуби срещата си за бронза. Показа 
обаче висок дух, защото се бори болна – с изключително 
висока температура. Заслужи наградата на МОК за феър-
плей, като бе поканена лично на церемонията в Лозана. 
Поводът е, че въпреки възможността да спечели служебно 
първата си среща, тя и нейният баща, който й е и личен 
треньор, се съгласиха да дадат шанс на съперничката й да 
се състезава въпреки реалната възможност да отпадне. 

В българския отбор имаше и спортисти, които мо-
жеха да се борят за отличията, имаха амбиции за това, 
но някак реалността се размина с очакванията. В пъл-
на сила това важи за гребците – двойките ни Петя 
Маврова и Теодора Гешева, тандемът при юношите 
Тери Георгиев и Веселин Русинов, които нямаше как 
да са доволни от участие във финал „Б”.
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Няколко думи за българското присъствие в турнира 
по художествена гимнастика. Спорт, в който апетитът 
ни е голям, очакванията – също, но успехите напосле-
дък ни бягат. Най-малката в българската делегация, 
14-годишната Анастасия Киссе, зае 5-о място в инди-
видуалния многобой, което само по себе си е чудесно 
класиране. Самата Настя не беше особено доволна, 
още повече че направи голяма грешка в съчетанието 
с топка. 

Толкова за състезателната част на младежките олим-
пийски игри, които предложиха уникална съпътстваща 
културна и образователна програма, включваща над 
50 събития. 

България, разбира, се беше част от тази програ-
ма. В международната зона на олимпийското село 
всяка от страните участнички беше представена със 
свой павилион, организиран с помощта на ученици 
от местни училища. В българския павилион дома-
кините представиха под формата на фотоизложба 
тракийските съкровища, показаха ястия от тради-
ционната ни кухня. Генералният секретар на БОК 
Белчо Горанов и сингапурските деца си размениха 
подаръци, а всички присъстващи получиха по една 
опакована в розова панделка малка футболна топ-
ка. Обяснението – футболът е най-популярният и 
най-важен за страната ни спорт, а розата е една от 
емблемите. Това са научили за България местните 
ученици.

Още в деня преди официалното откриване органи-
заторите представиха олимпийската гора. Зеленият 
пръстен се превърна в неизменна част от залива на 
Сингапур. Разположен е до гордостта на страната – 
футуристичния комплекс „Марина бей сандс”. Всяка 
държава има свое дърво, българското се намира точно 
срещу един от входовете на архитектурното чудо. 

Страната ни присъстваше и в други прояви от кул-
турната програма, като изложба с картини, посветени 
на съответните държави, представена в един от голе-
мите търговски центрове. На „българската” имаше при-
чудлива комбинация от елементи от Рилския манастир, 
заобиколен от планини под ярко слънце. 

Вероятно за част от света, може би дори голяма, съ-
битието първи Младежки олимпийски игри остана не-
забелязано. За спортната общност обаче фактът, че те 
се случиха, е натоварен с огромно значение. Една дос-
коро формална част от всяка церемония по закриването 
на олимпийски игри – обръщението на президента на 
МОК към младите хора да бъдат олимпийци, задължи-
телното обещание за среща след четири години, вече 
има реално измерение. Младите спортни таланти имат 
своето равноправно място в олимпийското движение. И 
ако за Олимпийските игри в последните години може да 
се говори и с бизнес категории, то формулата Младежка 
олимпиада е далеч от чистото бизнес начинание. Тя е 
натоварена със сериозна мисия – да задържи младите 
в спорта, да им даде житейска алтернатива.
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БИВшИяТ НОМЕР 1 В СВЕТА 
Борис Бекер не се предаде 

пред премиера Бойко Борисов 
и го надигра с премерена леко-
та с 6:4 в демонстративен мач в 
Борисовата градина. Спечелил 
49 индивидуални титли в кари-
ерата си плюс още 15 на двой-
ки, в тандем с Маги Малеева 
Бекер направи истинско шоу 
за публиката, когато срещ-
на премиера и Илия Кушев. 
Министър-председателят не 
остана доволен от резултата 
и „напусна” корта, за да пре-
достави местото си на побе-
дителите от 15-то юбилейно 
издание на Загорка Тенис Къп 
Тихомир Грозданов – Венцислав 
Иванов. Финалният резултат 
стана 8:6 за Бекер-Малеева, 
като всички получиха грамоти 
от организаторите.

Сред специалните гости на 
събитието и един от награжда-
ващите бе вицепрезидентът на БОК и председател 
на Българската федерация по тенис Стефан Цветков. 

Приходите от билети от демонстративните срещи 
ще бъдат дарени от „Загорка“ АД на фонда на ТК 
„Левски“ за развитие на млади български таланти. 

Приетият в „Залата на славата” заради своите 
постижения и заслуги към световния тенис Борис 

Бекер сподели, че се е чувствал много приятно по 
време на визитата си в България. Трикратният шам-
пион на Уимбълдън разкри и малко по-лични неща: 

– Трябва да си призная, че не знам много за 
България. Вчера, когато пътувах за насам, точно 
това си говорихме с колегите ми, за това кои са 
най-добрите български играчи. Знам, че най-добри-

БоРИс БекеР: ИЗНеНАдАХ се,  
че в БъЛгАРИЯ теНИсът е тоЛковА попУЛЯРеН 

Инес ПАВлОВА 
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ят ви при мъжете е № 300 (б.р. Григор Димитров е 
184-и), а при жените имате много по-добри резултати, 
включително изключително талантлива тенисистка 
имате там. Четох за Григор, но не съм го гледал как 
играе. Сигурен съм, че е талантлив и ще стигне да-
леч. Смятам, че си допаднахме с българите, много 
приятни и гостоприемни хора. Чувствам се изклю-
чително добре в България! Не всички посещения 
са така приятни, както беше това тук. За първи път 
бях тук преди много време като 15-годишен, за да 
участвам на турнир за юноши до 16 години. Тогава 
още мечтаех за „Уимбълдън“. Българите оставиха 
отлични впечатления с гостоприемството си, както 
и сега. Хората тук обичат тениса, което ме изненада 
приятно. Плюс това за първи път ми се случи да играя 
с премиер. За мен беше чест. Знам, че той не обича да 
губи, както и аз. Смятам, че направихме добър мач. 
Честно казано съм впечатлен от уменията на корта 
на министър-председателя.

– Вие сте символ на успеха и добра тенис кариера, 
видяхте ли обаче малките дечица около корта при 
мача Ви с Бойко Борисов, които ви махаха и гледаха? 
Какво бихте искали да им кажете, защото и заради 
вас те се занимават с тенис? 

– Бях изключително впечатлен, особено от факта, 
че на корта снощи присъстваха толкова много млади 
хора. Когато дойдох, не знаех точно какво да очак-
вам. Определено не очаквах толкова млада публика. 
Това ми показва, че има такова поколение, което знае 
много за тениса, включително за тениса, когато аз иг-
раех. Дойдоха хора с изрезки от вестници и снимки. 
Другото, което ме изненада, е, че в България тенисът 

е толкова популярен, и то без да имате играч, който е 
в Топ 10 на света. Много се надявам едно от тези деца, 
които бяха около корта снощи, и едно от тези млади 
момчета, което се опитваше да вземе автограф от мен, 
някой ден да стане №1 в света. Това би означавало 
страшно много за българския тенис. 

– Ако животът е един тенис мач, какъв е резул-
татът ви? 

– Мисля, че доста добре съм се справил! Но това е 
една игра, която никога не свършва. Рекордите съ-
ществуват, за да бъдат подобрявани. Това става рано 
или късно. От 25 години аз дължа рекорда за спе-
челване на Уимбълдън на 17 години. Но някой ден, 
най-вероятно скоро, ще дойде някой младеж, може би 
българин на 16 години, който да спечели този турнир. 
Защо пък не?! Като цел в живота си досега винаги съм 
се стремял да научавам повече и повече. Отворен съм 
към нови неща и вярвам, че няма нищо невъзможно. 
Именно това ми помогна да постигна успехи.

– Образът на Борис Бекер, който е създаден от 
медиите и на корта, припокрива ли се с истинския 
Борис Бекер? 

– И да, и не. Към днешна дата мога да кажа, че 
съм различен човек от този, който бях на 25 годи-
ни. Надявам се все пак лицето ми да не е променило 
много, тялото също. За сметка на това съм натрупал 
голям опит. Общо казано съм удовлетворен от ими-
джа, създаден от медиите. Понякога обаче се пишат 
големи глупости по мой адрес, но като цяло този 
образ ме удовлетворява. Има случаи, в които някои 
вече по-възрастни хора не приемат факта, че и аз 
съм поостарял.
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***
Двукратният олимпийски шампион Боян Радев по-

жела успех и късмет на олимпийците ни на първите 
Младежки олимпийски игри в Сингапур през август. 
Именитият ни борец бе гост на презентацията на офи-
циалните облекла за делегацията ни, изготвени от 
модна къща „Агресия“. 

Компанията е избрала свежи летни тонове от ес-
тествени материи в тъмно и светло, като този път е 
заложила на бермуди при момчетата и момичетата. В 
ролята на манекени влязоха олимпийците ни Йоана 
Дамянова (джудо), Беатриче Генчева (модерен пето-
бой) и Соломон Борисов (спортна стрелба). Както на 
Летните олимпийски игри в Пекин през 2008-а, така 
и сега, спортистите ни ще бъдат с обувки на „Пума“. 
Пожелания за реализация на възможностите и добри 
резултати на 21-те ни млади олимпийци отправи и 
генералният секретар на БОК Белчо Горанов.

***
Каварна бе избрана за домакин на Световното 

първенство по полумаратон през 2012 година. 
Такова събитие за първи път ще се проведе у нас. 
Българската кандидатура бе предпочетена от Съвета 
на Международната федерация по лека атлетика 
(ИААФ) пред тази на Ню Йорк по време на заседа-
нието в Киев. На форума в украинската столица въ-
просите към нашата кандидатура бяха задавани от 
Сергей Бубка, председател на Олимпийския комитет 
на Украйна и вицепрезидент на Международната фе-
дерация по лека атлетика, и от лорд Себастиан Коу, 
председател на Организационния комитет на олим-
пийските игри в Лондон през 2012-а и вицепрезидент 
на Международната федерация по лека атлетика. На 
официалната вечеря, която предшестваше избора на 
домакин на Световното първенство по полумаратон, 
освен целият борд на директорите на ИААФ, присъст-
ваше и световният шампион по бокс Виталий Кличко, 
който е вицепрезидент на Олимпийския комитет на 
Украйна.

ХРоНИкА
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***
Председателят на БОК Стефка Костадинова и 

Мая Георгиева, изпълнителен директор на ПИБ, 
наградиха финансово шампионите, медалистите и 
класиралите се до пето място български спорти-
сти, участвали в първите Младежки олимпийски 
игри Сингапур 2010.
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БЪЛГАРИя НАПРАВИ удАР, КАТО СТАНА ЕдИНСТВЕНА 
страна на световното в руската столица със злат-

ни медали и в трите стила на борбата – класическа 
(Христо Маринов), свободна (Михаил Ганев) и за жени 
(Станка Златева).

Постижението е впечатляващо, защото дойде при 
адската конкуренция на близо 100 държави в спорт-
ния комплекс „Олимпийски”. Дори Русия не успя на 
собствена земя да го направи. Също и другите велики 
сили – Япония, Иран, Корея, Куба, Турция, Украйна... 
А един от гигантите – САЩ, изненадващо се провали 
тотално, като остана без титла.

Така 12 страни ликуваха с титли в 21 категории.
За първи път след промените на 10 ноември 1989 г.  

България има повече от 2 златни медала от светов-

но първенство. Освен всичко нашите триумфираха в 
смятаните за най-престижни категории – до 84 кг на 
двата стила и в тежката до 72 кг при жените.

Така след осемте отличия на „Евро 2010” през ап-
рил борците изпращат много силна година в атаката 
си на Олимпиадата в Лондон през 2012 г.

Тройният удар в Москва спаси и репутацията на род-
ния спорт, който бе заплашен от конфузията да няма 
световен шампион в олимпийските дисциплини. А още 
в Русия президентът на федерацията и рекордьор по 
титли в родния спорт Валентин Йорданов прие поз-
дравленията от спортния министър Свилен Нейков, 
имал честта и привилегията да награди Станка Златева 
за нейното четвърто завръщане на върха.

сАМо БъЛгАРИЯ  
със ЗЛАто И в тРИте стИЛА 

Владимир ПАМУКОВ



77

 07  08  09  10  11  12

МОСКВА – СЛЕд КАТО РАзОчАРОВА РуСНАцИТЕ, НОВИяТ № 1 
на планетата в категория до 84 кг на свободната борба 

Михаил Ганев ги утеши с комплименти.
В разпространено в пресцентъра изявление той казва, 

че Москва е любимият му град и най-доброто място да 
станеш световен шампион за първи път. Любезно момче, 
стига да не се борите с него. На интервюто 25-годишният 
ни ас дори е малко притеснен – още не е свикнал с ме-
дийния интерес.

– Кога ви беше най-тежко в състезанието?
– Във втората и третата среща. На другите обикновено 

е трудно на полуфинала и финала, а на мен – преди това.
– Срещу руснака отстрани изглеждаше лесно – бихте 

го с 6:0...
– И двамата бяхме много уморени от четвъртфинала, 

имахме само 40 минути почивка. Моята тактика бе от на-
чалото – атака и пак атака. И още на 30-ата секунда бях 
наясно, че Кцоев няма да издържи.

– Знаете ли, че никога не сте губили трета част на 
голямо първенство?

– Знам. Не предполагах, че и журналистите знаят.
– На световното Гуанджоу 2006 спечелихте третата 

част срещу трикратния олимпийски шампион Буйвасар 
Сайтиев (Русия). Какво си спомняте от битката?

– Пирова победа. Бях невероятно щастлив от сензаци-
ята, но не можех да стоя на крака от умора. След половин 
час ме повикаха за полуфинал и треньорът Симеон Щерев 
разправя, че съм питал: „Може ли да не изляза? Трябва ли 
да ходя?” Все пак, победата над величие в борбата като 
Сайтиев остава за цял живот.

– А финалът с узбека Сокиев в Москва?
– Имах тактика да съм постоянно близо до него. От 

дистанция той е като разярен тигър – много взривен, 
бърз. В първата част го изненадах и спечелих. Във вто-
рата излезе да ме смачка и бързо поведе. Моята цел беше 
само да го изморя максимално, знаех, че съм загубил 
периода. И той се хвана. Полакоми се за точки, хвърли 
много енергия и падна в капана. В средата на третата 
част рухна. Принудих го да капитулира с две атаки и за-
лата утихна, защото Сокиев е осетинец с узбекистански 

паспорт и имаше доста фенове по трибуните.
– Къде живеете?
– Къде? По лагери. София, Банско, Белмекен... Обичам 

много спокойствието в родната Златарица и когато имам 
повече от ден почивка, си отивам у дома.

– Близо 2 г. бяхте извън голямата игра заради конту-
зии. Минавала ли ви е мисълта да спрете да се борите?

– Два-три пъти. Имам 6 операции – 5 на коленете и 
една на глезена. Целият национален отбор няма общо 
толкова. Явно съм голям инат, щом продължих. Според 
лекарите свалянето на много килограми за категория до 
74 отслабва мускулите ми и оттам идват проблемите в 
коленете. Затова вече съм на 84 – тук, както се вижда, 
ми е добре.

– На кого сте най-благодарен за успеха?
– На много хора... Някои вече не са сред нас. На тат-

ко, дано гледа там някъде отгоре (очите на шампиона се 
насълзяват, бел. авт.). Наскоро загубих и голям приятел 
в катастрофа – Мартин Лазаров. И двамата мечтаеха да 
ме видят световен и олимпийски шампион. Благодаря 
и на институциите – на министерствата на спорта и на 
вътрешните работи – състезател съм на „Левски”. На 
треньорите и особено на Вальо Йорданов – никога не ме 
забрави, когато не бях в националния и дълго се лекувах.

– Сънувахте ли титла?
– Не, фантазирах си. За по 5 секунди ги надвивах всич-

ките! После, когато филмът свърши, видяхте какви мъки 
преживях.

световНИЯт шАМпИоН МИХАИЛ гАНев:

ИНАт съМ –  
въРНАХ се сЛед 6 опеРАцИИ

Владимир ПАМУКОВ
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НАцИОНАЛНИяТ ОТБОР НА БЪЛГАРИя зА МЛАдЕЖИ СПЕ-
чели сребърните медали на Европейското пър-

венство в Беларус. Във финалния мач в Бобруйск из-
браниците на треньорския дует Николай Желязков и 
Георги Петров отстъпиха на Русия с 1:3 (25:23, 20:25, 
15:25, 21:25). Двубоят продължи точно 100 минути. 
Мачът бе първи финал за младежките ни национали 
от 1986 г., когато в Пазарджик България печели тит-
лата. Две години по-късно идват и последните медали 
за Лъвчетата от континенталния форум – бронз от 
Италия ‘88. България печели сребро и от шампио-
натите през 1966, 1969, 1979 и 1984 г., както и бронз 
през 1971 г.

Юношата на Виктория Волей (Пловдив) Николай 
Пенчев бе награден като най-добър посрещач на пър-
венството в Беларус. Пловдивчанинът, който вече е 
състезател на мъжкия отбор на Пирин Балканстрой 
(Разлог), спечели приза в конкуренцията на изклю-
чително силни състезатели на този пост.

„Откакто станах треньор на този отбор за мен 
целта е била да играем финал. Разбира се, искахме 
да го спечелим. Не се получи и тепърва ще анализи-
раме защо”, заяви наставникът Желязков след края 
на шампионата. „Имаме много работа за в бъдеще, 
но на този етап съм удовлетворен. България взе 
последния си медал от Европейско първенство за 
младежи, когато аз играх в отбора. Европейският 
шампионат в Беларус беше най-добрият, в който 
съм участвал. Всичко беше просто впечатляващо – 
не само като организация, която беше отлична, а и 
като атмосфера и гостоприемство. Всички напра-
виха всичко възможно да се чувстваме добре и да ни 
помогнат, когато имаме нужда. Не намирам думи, с 
които да изкажа своето удовлетворение.“

Трикольорите се класираха за Беларус 2010 по без-
апелационен начин. На квалификационния турнир в 
Бардейов (Словакия) те победиха и петте си съперни-
ка – Холандия, Австрия, Словения, Латвия и Словакия, 

спечелвайки групата без нито една 
загуба и само с 2 загубени гейма.

В Беларус момчетата на Николай 
Желязков попаднаха в Група B в 
Могильов, която също оглавиха след 
4 победи – 3:1 срещу Беларус, 3:0 
срещу Италия, 3:1 срещу Франция и 
3:0 срещу Испания и 1 драматична 
загуба – 2:3 срещу Сърбия. На полу-
финала в Бобруйск България срещна 
втория от Група A Холандия, срещу 
която постигнаха чиста победа с 3:0 
(29:27, 26:24, 25:20), за да се класират 
за финала с Русия.

Въпреки класическия успех сре-
щу Холандия, след мача капитанът на 

МЛАдИте воЛейБоЛНИ НАцИоНАЛИ  
с пъРвИ евРопейскИ МедАЛ от 22 годИНИ 

Николай МАрКОВ



79

 07  08  09  10  11  12

младежите Борислав Георгиев скромно заяви: „Изобщо 
не показахме това, което можем. Все пак, много съм 
щастлив, че спечелихме медал. Радвам се, че България 
се класира директно и за следващото Европейско пър-
венство след две години. Всички момчета много се 
раздават. Измежду дванадесетте момчета нямаше 
нито един, който да се е съмнявал в успеха. В полуфи-
нала бяхме истински отбор. Видя се, че на моменти и 
аз, и Желязков, и Драгиев, и Рагин имахме слаби изяви, 
но момчетата отстрани влизаха и помагаха кой с 
каквото може.”

А дванадесетте волейболисти, които споменава 
капитанът, са: Антон Василиев, Борислав Георгиев, 
Венцислав Рагин, Венцислав Трифонов, Добромир 
Димитров, Жани Желязков, Златан Йорданов, Иван 
Иванов, Николай Пенчев, Петър Каракашев, Пламен 
Драгиев и Станислав Величков.

„Това наистина е забележителен успех”, за-
яви Президентът на Република България Георги 

Първанов в поздравленията си към отбора след за-
връщането им от Беларус. „Убеден съм, че се дължи 
на правилната, упорита, методична работа на 
всички, които имат отношение и обичат волей-
бола. Особено радостен за българския спорт е фак-
тът, че расте талантлива смяна, която ще поеме 
достойно щафетата от мъжкия ни тим. Вашите 
победи са победи на България!”

Сребърните медали, които младите лъвове завою-
ваха на Европейското първенство в Беларус, несъм-
нено са най-големият успех на българския волейбол 
през годината. Неслучайно в края на 2010-а героите от 
Беларус бяха обявени за Отбор на годината. Чест прави 
и на треньорското ръководство в лицето на Николай 
Желязков и Георги Петров, и на състезателите от тима, 
че не вирнаха носове, опиянени от собственото си ве-
личие, а заявиха публично „Можехме и да сме шампи-
они“. И запретнаха ръкави, за да го постигнат още на 
Световното първенство през 2011 година.
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2010 ГОдИНА БЕ ПЪЛНА С ОчАКВАНИя зА БЪЛГАРСКИя 
мъжки национален отбор по волейбол. След тре-

тото място на Европейското първенство в Турция, 
тимът на Силвано Пранди имаше ново сериозно пре-
дизвикателство – медал от световния шампионат 
в Италия. Предпоставките за това не бяха малко. 
Националите изпуснаха в последния момент въз-
можността да се класират на финалите на Световната 
лига, след драматични загуби от Бразилия, но въпре-
ки това записаха впечатляваща серия от осем мача 
без поражение. Безспорната класа и натрупаният 
опит изглеждаха реална гаранция за атака на чел-
ните места. 

България попадна в предварителна група с 
Франция, Чехия и Китай, а изключително объркана-
та и неоправадано сложна схема на първенството, 
включваше още две сериозни препятствия преди 
сблъсъка за място на мечтания финал. Началото из-
глеждаше обещаващо - категоричен успех над Китай 
с 3:0 гейма. Отборът бе в обичайната си стартова 
шестица, от която се очакваше да изнесе тежест-
та на предстоящите битки – капитанът Владимир 
Николов, Матей Казийски, Андрей Жеков, Тодор 
Алексиев, Виктор Йосифов, Николай Николов и ли-
берото Теодор Салпаров. 

Предстоеше ключов двубой с традиционно неу-
добния състав на Франция. Петлите повеждаха на 
два пъти в мача, преди да се стигне до решителен 
тайбрек, в който ключово съдийско отсъждане до-
несе успеха им след 19:17 точки. Въпреки силната 
игра на реализиралия 26 точки Матей Казийски и 
включването на 18-годишния посрещач Николай 
Пенчев, българите допуснаха много грешки оказали 
се решаващи за крайния резултат.

Поражението остави реални шансовете на тима 
да премине в следващата фаза, но едва ли някой си 
е представял загуба от Чехия в последния мач от 
групата. Водени от нападателя Ян Щокър, чехите 
постигнаха шокиращ успех с 3:1 и поставиха мно-
го въпросителни за бъдещето на България в тур-

нира. Тимът на Силвано Пранди не успя да намери 
ритъма си в срещата, а неубедителното посрещане 
отново бе основен проблем за добрата организа-
ция на игра. Победата на Франция над Чехия все 
пак класира българите в следващата група, но там 
ги очакваха финалистите от последното Световно 
първенство – шампионът и абсолютен фаворит в по-
следните 10 години Бразилия и подгласникът му и 
актуален европейски първенец Полша. Шансът при 
жребия отреди съперниците ни да започнат с мач 
помежду си, спечелен категорично от Селесао. Така 
пред България се откри неочаквана перспектива при 
победа над Дружина Полска да си осигури място в 
следващата групова фаза. Обединени в желанието си 
да демонстрират, че все още са един от фаворитите в 
турнира, националите ни превъзмогнаха критиките 
и безкомпромисно надиграха поляците. Капитанът 
Владо Николов бе лидер на тима с 22 точки и 60% 
успеваемост в нападение, а стабилизираното посре-
щане даде възможност на разпределителя Андрей 
Жеков да разгърне истинските си възможности. 

Победата бе достатъчна за елиминирането на 
Полша, а предстоящата среща между вече класира-
лите се Бразилия и България трябваше да определи в 
какъв поток ще продължат двата тима. Победителят 
щеше да попадне в по-трудната група с Испания и 
Куба, а победеният - в наглед по-лесната с Чехия и 
Германия. Двата тима излязоха на игрището в Анкона 
в напълно необичаен вид, залагайки на резервите 
си. Но докато Константин Митев, Цветан Соколов, 
Валентин Братоев, Николай Пенчев, Николай 
Николов, Христо Цветанов и Владислав Иванов се 
стремяха да победят, опонентите им направиха всич-
ко по силите си, за да… загубят. Нелепата гротескна 
картина и загубата на бъдещия шампион Бразилия 
с 0:3 предизвика вълна от недоволство и унищожи-
телни, но справедливи критики. С очевидното си 
нежелание да търсят успех, бразилците сътвориха 
един от най-големите скандали в историята на спор-
та, оставяйки огромно и тъмно петно върху репута-

НА точкА от МедАЛИте 
 

Антон МАНОлОВ 
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цията си на властелин в 
световния волейбол. 

„Всеки носи отговор-
ност за постъпките си. 
Всеки отбор трябва да 
има съвест. Ние уважа-
ваме съперниците си и 
играем честно. Играем 
винаги за победа, за да 
зарадваме привържени-
ците си…”, това бе за-
явил старши треньорът 
на Бразилия Бернардо 
Резенде, след като със-
тавът му даде всичко от 
себе си, за да отстрани 
България в Световната 
лига. Думите му няколко месеца по-късно изглеж-
даха изпразнени от смисъл, предизвикваха иронични 
усмивки и се губеха някъде между освиркванията на 
неутралните италиански фенове, опънали протестни 
плакати в зала „Паларосини“ в Анкона…

Моралният победител България запази достойн-
ството си и излезе с чест от ситуацията, рискувайки 
да попадне отново в трудна група. 

Противниците, които ни очакваха в подножието на 
върха, бяха Испания и Куба, а само един от трите от-
бора щеше да се класира на полуфинал. Успехът над 
представилите се великолепно в защита иберийци 
бе труден, но и очакван. 3:1 гейма след 18 точки на 
възвърналия добрата си форма Тодор Алексиев и тра-
диционното силно представяне на Матей Казийски 
и Владимир Николов, завършили съотвено с 17 и 13 
точки.

Предстоеше мачът на истината... Успех над Куба 
щеше да класира България на полуфиналите срещу 
тима на Сърбия... Мобилизирани до крайна степен, 
за да се борят отново за медал, Лъвовете спечелиха 
първия гейм с 25:22. Последва поражение във вто-
рия с 23:25, но след страхотна игра на блокада и си-

лен начален удар, третата част бе завоювана – 28:26! 
България бе само на стъпка от нов триумф на Световно 
първенство… Спиращият дъха четвърти гейм предста-
ви истинско зрелище и незабравими моменти. Грешки 
в решителни моменти на Тодор Алексиев и Валентин 
Братоев и пропуснати три мачбола донесоха успех с 
30:28 за кубинците, които не изпуснаха инициативата 
и в тайбрека – 15:11. Поредният великолепен мач на 
капитана Владимир Николов (приключил турнира на 
второ място при реализаторите и при изпълнителите 
на начален удар) и тоталното себераздаване на конту-
зения Андрей Жеков и останалите българи на игрището 
се оказаха недостатъчни… Мечтата отстъпи място на 
суровата действителност, отредила ни след загуба от 
Русия и победа над Германия, седмо място на Мондиал 
2010. За мнозина то бе разочароващо… За пореден път, 
обаче, стана ясно, че волейболът е най-силният колек-
тивен спорт в скромна и малка България. Този, който 
обединява и разделя, но все по-често носи изобилие от 
вдъхновяващи емоции и паметни моменти за толкова 
много хора. А те могат да са сигурни, че скоро триум-
фът отново ще се настани в половината на българския 
национален отбор…
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***
Председателят на БОК Стефка Костадинова се 

срещна с президента на Сирийския олимпийски ко-
митет ген. Моуафак Джумаа, който е и председател на 
Сирийската генерална спортна федерация. 

Двамата си размениха почетни плакети, но пре-
ди това обсъдиха възможностите за сътрудничест-
во между двата национални олимпийски комитета, 
обмен на треньори и спортни специалисти, както и 
варианти за предолимпийска подготовка на сирийски 
спортисти у нас за игрите Лондон 2012. На срещата 
присъстваха Ибрахим Муза Абазид и Мутаз Куатли, 
членове на изпълкома на НОК на Сирия, както и  Белчо 
Горанов, генерален секретар на БОК. 

***
Председателят на БОК Стефка Костадинова се 

срещна с президента на Европейската асоциация за 
студентски спорт Алберто Гуалтиери. По време на 
разговорите бяха обсъдени възможностите за сътруд-
ничество между двете организации, спортното минис-
терство и Българската асоциация за университетски 
спорт (БАУС), по чиято покана  у нас е италианецът. 

На срещата присъстваха новият председател на БАУС 
проф. Петър Бонов, както и генералният секретар на 
Европейската асоциация за студентски спорт Матиас 
Пековник. Алберто Гуалтиери информира предсе-
дателя на БОК, че евроцентралата ще подпомогне 
Българската асоциация с 3000 евро, техническо и 
офис оборудване, както и с домакинството на два 
големи форума през следващата година – европей-
ското студентско първенство по таекуондо и конти-
ненталната конференция на студентските спортни 
асоциации

***
Изпълнителното бюро на БОК изрази задовол-

ство от представянето на българските олимпийци на 
Първите Младежки олимпийски игри в Сингапур. На 
форума през август Бояна Костова и Георги Шиков 
триумфираха със златото в турнира по вдигане на 
тежести, а Георги Цонов взе бронз в тройния скок в 
турнира по лека атлетика. Заседанието в сградата на 
БОК бе водено от председателя Стефка Костадинова, а 
членовете на управата изразиха надежда спортистите 
ни да продължат успешните си изяви и на световни и 
европейски първенства. 

***
Легендата на българската и световната борба 

Валентин Йорданов бе удостоен с най-високото дър-
жавно отличие – орден „Стара планина” първа сте-
пен. То му бе връчено от президента на републиката 
Георги Първанов в Гербовата зала.

Олимпийският шампион получава ордена за из-
ключителните си заслуги в областта на физическо-
то възпитание и спорта. „Малко са спортистите в 
света като Валентин Йорданов, които имат олим-
пийска и по седем световни и европейски титли. 
Радостен съм, че днес той оглавява Федерацията 
по борба и дава толкова много от себе си за успеха 

ХРоНИкА
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на младите и перспективни спортисти”, каза пре-
зидентът Първанов. Валентин Йорданов благодари за 
високото отличие и отбеляза, че то не е само негово, а 
на цялата българска борба, и е добър стимул за младите 
спортисти на България. Той пожела на предстоящите 
Олимпийски игри в Лондон да изпитаме още вълнуващи 
мигове от българските победи. 

По време на церемонията Почетния знак на дър-
жавния глава на Република България получиха и вър-
налите се преди дни със световни титли от Мондиала 
в Москва шампиони по борба Станка Златева, Христо 
Маринов и Михаил Ганев. „Победите на борбата в 
Москва ме просълзиха. Шампионите показаха голямо 
сърце, майсторство и изобщо много, много са истин-
ски и големи! Щастлива съм за Вальо Йорданов, той 
заслужава всяко едно високо признание, той е емблема 
на спорта ни...”, призна феноменалната лекоатлетка 
и председател на БОК Стефка Костадинова, която също 
уважи тържеството в президентството.
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НАд 200 СЪСТЕзАТЕЛИ СЕ ВКЛючИХА В 28-ТО ИздАНИЕ 
на Софийския маратон, организирано от 

Българския олимпийски комитет, Министерството 
на физическото възпитание и спорта и Столичната 
община и с подкрепата на М-Тел, който тази година 
премина под формата на шосеен пробег. Стартът на 
надпреварата бе даден от председателя на БОК Стефка 
Костадинова пред арката на НСА „Васил Левски“. 
Станислав Ламбев (Евър, Варна) и Милка Михайлова 
(СК Милка Михайлова) станаха победители в най-
дългата дисциплина - 25 км. В състезанието на 10 
км победата при мъжете завоюва Иван Попов (Нове, 
Свищов), а при жените се наложи девойката Христа 
Стойнева (СК София).

В масовия старт на 3,2 км, предвиден за непро-
фесионалните любители на атлетиката, се включи 
вицепремиерът и министър на вътрешните работи 
Цветан Цветанов, директорът на ГДБОП главен коми-
сар Станимир Флоров, кметът на район „Студентски“ 
Димитър Дилчев, олимпийският вицешампион по лека 
атлетика Николина Щерева и др. На старта на маратон 
София 2010 Цветанов потегли заедно с 21-годишната 
национална шампионка на 3000 м с препятствия от 
2008 г. Яна Стойкова.

ЛАМБев И МИХАйЛовА  
поБедИтеЛИ в МАРАтоН соФИЯ 2010 

Здравка ЙОрДАНОВА
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ПРОф. РАЙКО ПЕТРОВ ПОЛучИ ПОчЕТЕН зНАК НА БОК ПО 
време на представянето на книгата си „Борбата в 

избрани творби от световната литература“ в гранд-
хотел „София”. Отличието, както и графика на проф. 
Румен Скорчев, му бяха връчени от председателя на 
олимпийската централа Стефка Костадинова. Проф. 
Петров получава това признание за 80-годишния си 
юбилей и за изключителния си принос в развитието 
на спорта и олимпийското движение. 

Презентацията на книгата, чийто съавтор е Силвия 
Бакалова, събра над 150 гости, сред които двукратни-
те олимпийски шампиони Боян Радев и Петър Киров, 
петкратният световен шампион Александър Томов, 
световните първенци Емил Иванов, Николай Гергов, 
Дончо Жеков, изтъкнати спортни деятели, видни дейци 
на културата, политици и историци. Книгата бе пред-
ставена от проф. Дойно Дойнов и от проф. д-р Минка 
Златева и доц. Огнян Макавеев.

Президентът на Европейската федерация по борба 
(СЕЛА) Цено Ценов поднесе поздравителен адрес от 
името на Международната централа по борба (ФИЛА). 
Г-н Ценов обяви, че книгата на проф. Райко Петров ще 
бъде преведена на английски и френски език. 

Освен много поздравления проф. Райко Петров по-
лучи от двукратния олимпийски шампион и именит 
колекционер Боян Радев картина на художника Стоян 
Венев.

почетеН ЗНАк НА Бок  
ЗА ЮБИЛЯРА пРоФ. РАйко петРов
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„СВеТОВНА КУПА ПО ПлУВеН МАрАТОН Вече Не е  
стимул за мен. Имам 10”, разкри Петър Стойчев. 

Най-добрият български плувец ще промени целите и 
програмата си, след като спечели Световната купа за 
10-ти път. 

Маратонецът ще черпи от опита на големите ни 
шампионки Албена Денкова и Евгения Раданова, кои-
то преди най-големия спортен форум на планетата са 
били на подготовка в 
чужбина. 

„По-малко от 
две години до след-
в а щ и т е  Л е т н и 
олимпийски игри; 
вече мислим за 
квалификациите. 
Резултатите по-
казват, че имаме 
възможности с тре-
ньора ми Красимир 
Туманов да успеем 
да вземем визи за 
нашата четвър-
та Олимпиада. 
Постигнахме мак-
симума в досегаш-
ната дисциплина 
– 10 световни купи, 
рекорд на Ламанша 
и още много пости-
жения. Промените ще бъдат в това, че ще тре-
нираме в чужбина с повече спаринг-партньори, 
а не сам. Имаме покани от европейски градове, 
клубове и добри маратонци. Спрели сме се на 
един вариант – ще тренирам в Бавария заедно 
със световния шампион на 10 километра Томас 
Лурц. Надявам се да се адаптирам към немския на-
чин на живот. Други варианти бяха Рим, Белгия, 
Англия, но това бе най-приемливият вариант” , 
каза Стойчев. 

„По време на почивката си ще върша организа-
ционни работи, а след това в средата на ноември 
със съпругата ми Ася ще отидем в Монако. Дъщеря 
ми Стефания, която е на 2 години и 7 месеца, е до-
пълнителен стимул за мен след две години да съм 
на Олимпиадата в Лондон. След това вероятно ще 
сложа край на продължилата вече дълго спортна 
кариера. Летните олимпийски игри са нов дразни-

тел! Световните купи вече не представляват ин-
терес за мен и треньора ми Туманов. Те нарушават 
олимпийската подготовка. Сега очакваме утвър-
ждаването на календара за 2011 година, но стар-
товете се застъпват с маратоните. Върхът за 
догодина ще бъде Световното първенство в среда-
та на юли в Шанхай, откъдето първите 10 плувци 
ще вземат квоти за Лондон 2012. Световните купи 
на 10 км също са приоритет, но дългите стартове 
отиват на заден план. Вторият шанс за олимпий-

„ИскАМ дА пЛУвАМ  
НА своЯтА четвъРтА оЛИМпИАдА!“ 

Инес ПАВлОВА
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ски квоти е на 16 и 17 юни 2012 година в Европа”, 
поясни Петър Стойчев, който получи поздравителен 
адрес от Министерството на физическото възпитание 
и спорта за 10-ия си трофей. 

Най-добрият ни плувец конкретизира и какво ще 
промени в подготовката си: „Вече ще гоним по-ви-
сока скорост с по-малко километри. Като Албена 

Денкова и Евгения Раданова ще се подготвям в 
чужбина. Организаторите на плувните старто-
ве в Лондон предвиждат те да бъдат в центъра 
на „Хайд Парк”, шест обиколки от 1,6 километра. 
Там се очаква и най-големият зрителски интерес 
по време на цялата Олимпиада от 250–300 хиляди 
зрители!”
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ЕдНА ОТ НАЙ-уСПЕшНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЛЕКОАТЛЕТКИ 
Даниела Йорданова официално ще се завърне на 

пистата в началото на 2011 година. Първият й старт 
все още не е фиксиран, но вероятно ще бъде през яну-
ари в зала. 

Участвалата на 11 финала на големи състезания, а 
също така трета на 1500 метра от Световното първен-
ство в Осака 2007 и Мондиала в зала през 2008-а си е 
поставила за цел да бяга на своята трета олимпиада 
– тази в Лондон пред 2012 година, когато ще бъде на 
36 години. Тя пропусна Игрите в Пекин защото дни 
преди своя старт бе уличена, а после и наказана за 
употреба на тестостерон. 

Любопитното е, че докато нейни конкурентки на 
пистата от Русия, които бяха наказани, сега не се връ-
щат, защото имат да връщат пари на Международната 
федерация по лека атлетика,  самата Йорданова не 
само че няма да връща, а след като й присъждат две 
отличия със закъснения, ИААФ все още не й е изпла-
тила между 8 и 10 000 долара. 

Заредена с много позитивизъм и амбиция, Даниела 
не спира с тренировките през всичките 370 дни, пре-
одолява тежките моменти, но решава, че не може 
да се откаже от спорта по този начин. Една година 
бегачката ни на средни разстояния тренира сама, 
започва следването си в НСА, записва се на курсо-
ве по английски, живее със спестени през години-
те пари, среща се с много нови хора. Заедно с нея 
през всичките години и преди наказанието, а и след 
него е единственият треньор, с когото е работила – 
Димитър Василев. 

Ето какво сподели атлетка №1 на България за 
2007 година Даниела Йорданова: 

„Все още с треньора ми не сме решили точно кога 
ще бъде първият ми старт, но сигурно ще бъде в 
края на месец януари и в зала. Така сме го планували. 
И приятели, и доста хора се интересуват кога ще за-
почна, но не зависи само от мен, защото условията 
през зимата у нас са малко трудни. Надявам се да 
успея да се подготвя добре за зимата, малко е труд-
но със студа и зала „Фестивална”. Дано се справим. 

Доста хора ни помагат, но за подготовка в чуж-
бина е трудно. От финансова гледна точка не ни 
стигат парите за подготовка навън. Ако имаме 
възможност, ще отидем в чужбина, но е под въпро-
сителна. Търсим средства, но на този етап се знае, 
че ще се готвим в България. Аз тренировките не съм 
ги прекратявала. 

Докато взема решението, че ще продължа да бя-
гам, тренирах около година 
сама. През тези две години 
почти ден не е имало, в кой-
то да не съм тренирала. 

Сега голямата ми цел 
са Игрите в Лондон през 
2012 година. Бях в мно-
го добра форма преди 
Олимпиадата в Пекин, но 
за съжаление само няколко 
дни преди нея разбрах, че 
няма да мога да се състе-
завам. Това бе много тежко 
за мен, защото се надявах 
това да бъде най-успешна-
та ми Олимпиада. На пър-
вата ми в Сидни бях 10-а, 
в Атина – пета и исках в 
Пекин още по-добро класи-
ране, не се получи. Затова 

„цеЛтА МИ е ЛоНдоН 2012,  
въпРекИ че ще съМ НА 36 годИНИ“ 

Инес ПАВлОВА
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сега наистина най-голямата ми цел е Лондон`2012! 
До тогава остават по-малко от две години, дано 
този път всичко да бъде наред. Сега не мога да се 
оплача по отношение на формата ми. Нямам кон-
тузии и се готвя нормално. 

На официални първенства ще бъда в коронната си 
дисциплина – 1500 метра. Аз обичам да участвам и в 
другите, затова на различни състезания в България 
ще се пусна на 2 км и 800 метра, защото са и доста 
полезни за моята дисциплина. 

Да се надяваме, че отново ще заслужа приза Атлет 
на годината! Когато човек започва нещо да прави, 
целите му трябва да бъдат високи. Имам сили и 
амбиция. 

Аз нямам да връщам пари на ИААФ, а точно обра-
тното – те имат да ми дават! Вече може би годи-
на и два месеца чакам да ми изплатят премиите за 
присъдените два медала. Все още изчаквам, но може 
би ще направим официално запитване. Тези пари са 
ни много необходими за подготовката! Вече толкова 
години чакам тези пари, че малко ми се губи колко 
точно са като сума. Спрях да ги очаквам и да мисля 
за тези пари. Става дума за 8 – 10 000 долара на мен 
и треньора ми. 

Със спестени пари много си помогнах през тези 
две години наказание. Мога да благодаря на кмета 
на Ботевград Георги Георгиев, че ни помогна през тези 
трудни моменти. Помогнаха ми от министерството, 
защото съм младши сержант. Все пак не си пропилях 
цялото това време. Наистина доста време мислих 
дали да се върна. Записах се да следвам в НСА, също 
така курсове по английски и си продължих да трени-
рам. Запознах се с много нови хора, моите приятели 
си останаха мои приятели. Много важно бе и че имах 
подкрепата на семейството ми. 

И за мен цялата тази ситуация с тестостерона 
бе много странна. Дълго време мислихме как и от 
къде са се случили нещата. Истината сигурно никога 
няма да се разбере и в един момент просто спрях да 
си задавам всички тези въпроси. Не виждам как може 
да излезе тази истина наяве и какво точно се случи. 
Просто забравих за това и гледам само напред! 

Като всеки един спортист, и аз сънувах пистата  
през тези две години. Първо болката бе много голяма 
и в първите дни не вярвах, че ще имам желанието 
да се върна. Сега обаче желанието е налице и както 
казват хората – времето лекува! Просто реших, че не 
мога да се откажа по този начин! Голямата ми цел 
са Летните олимпийски игри в Лондон!”

ХРоНИкА

***
Генералната асамблея на Асоциацията на национал-

ните олимпийски комитети  се проведе в Акапулко от 20 
до 23 октомври. По време на заседанията бяха разгле-
дани важни теми за световното олимпийско движение, 
като запазване автономността на НОК и на спорта като  
цяло, олимпийското образование, борбата с допинга, 
спортния маркетинг. На асамблеята бяха представени 
докладите на градовете домакини на олимпийски игри. 
Интерес предизвикаха и презентациите на градовете 
кандидати за Олимпийските зимни игри през 2018 г.  
Марио Васкес Раня (Мексико) бе преизбран за нов че-
тиригодишен мандат начело на световната организа-
ция на националните олимпийски комитети. На поста 
генерален секретар бе преизбрана Гунила Линдберг 
(Швеция). Асамблеята даде отлична оценка на проведе-
ните Първи младежки олимпийски игри Сингапур 2010. 
Изразена бе подкрепа към Международния олимпийски 
комитет и неговия президент д-р Жак Рог в постигане 
на общите цели на олимпийското движение. С оглед на 
нарастващото значение на олимпийското възпитание и 
образование и привличане на младите хора към каузата 
на олимпизма, асамблеята прие решение за създаване 
на Комисия на АНОК по Олимпийско образование.





БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
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БЪЛГАРСКИяТ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ дАРИ  
със специален плакет Българската федерация по 

тенис по време на отбелязването на 80-годишния й 
юбилей. Председателят на БОК Стефка Костадинова 
връчи наградата на вицепрезидента на централата 
д-р Георги Крумов в зала „Христо Ботев”. Връчването 
на плакета стана пред погледа на министъра на физи-
ческото възпитание и спорта Свилен Нейков и бившия 
№1 в световния мъжки тенис Карлос Моя.

По случай юбилея си за една от множеството 
прояви Българската федерация по тенис покани 
шампиона от Ролан Гарос 1998, който пък изнесе 
открит урок пред многобройната публика с шест 
млади таланти и шампиони на България до 10, 12 
и 14 години - Симеон Иванов, Михаела Гаджева, 
Мишел Тричков, Виктория Бърдарова, Андрей Алауи 
и Вивиан Златанова. По традиция родната тенис цен-
трала подаде ръка и на състезателите ни в инвалид-
ни колички, за които има специална програма, спо-
ред която ежеседмично тренират под ръководството 
на своя треньор Христинка Братанова. Борис Томов 

и Владимир Гюров кръстосаха ракети с Карлос Моя 
и Иво Братанов. 

С най-голям интерес и под бурни аплодисменти 
пък се изигра демонстративния мач между испанеца 

Моя в тандем с втората 
ни ракета Диа Евтимова. 
Двамата измъкнаха ра-
венството 4:4 от двой-
ката на най-добрата ни 
състезателка на корта 
Цветана Пиронкова и 
еврошампиона до 16 го-
дини Димитър Кузманов 
под съдийството на най-
младия ни тенис рефер 
Димитър Донев (на 
17 години). 

Бок НАгРАдИ ФедеРАцИЯтА по теНИс  
пРед погЛедА НА кАРЛос МоЯ
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***
Изпълнителното бюро на БОК потвърди проектобю-

джет за 2011 година, който възлиза на 1,5 млн. лв. Той 
ще бъде утвърден от редовното Общо събрание следва-
щата година. На заседанието, водено от председателя 
Стефка Костадинова в централата на БОК, присъстваха 
генералният секретар на БОК Белчо Горанов, олимпий-
ските шампионки Ваня Гешева и Здравка Йорданова, 
олимпийският медалист Йордан Йовчев и др. Членовете 
на бюрото приеха и програма за дейността на БОК 
за следващата година. Първата най-важна проява за 
2011 г.  е Европейският младежки зимен олимпийски 
фестивал в Либерец (Чехия) през февруари. Летният 
европейски олимпийски фест е в Трабзон (Турция) през 
месец юли. По традиция предстои и младежкият олим-
пийски фестивал в курорта Албена, който е под мотото 
„Да открием олимпийските надежди на България“. В 
програмата са включени и други спортни състезания 
и прояви на БОК, като Великденският и Коледният тур-
нир за деца, лишени от родителски грижи. 

***
По идея на Българска федерация бадминтон и със 

съдействието на БОК от 24 октомври до 2 ноември в 
София се проведе семинар  за треньори с подкрепата 
на Олимпийска солидарност на МОК. 

Лекциите и практическите занимания бяха водени 
от Гюнтер Хубер – експерт на световната федерация. 
Всички участници получиха  сертификати от програ-
мата  „Олимпийска солидарност”, връчени от Румяна 
Динева, завеждащ международни връзки в БОК.

ХРоНИкА
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„ПРИшЪЛцИ ОТНИКЪдЕ” Е КНИГА НА КЛИфЪРд 
Саймък. Този автор май не е издаван скоро в 

България, но всеки уважаващ себе си фен на фан-
тастиката вероятно има негова книга в домашната 
библиотека.

От известно време в световния тенис странства 
един пришълец отникъде. Почти отникъде, тъй като 
се приземи от планета (страна) без традиции при мъ-
жете в този спорт.

григор димитров

Или Гришо, както го наричат многобройните му 
фенове, макар че така сигурно имат право да се об-
ръщат към това момче от Хасково само най-близките 
му. А те едва ли са много. Sic transit Gloria mundi. Така 
преминава световната слава и безименните писачи 
по форумите във всеки момент са готови да обявят 
Григор за вечна и нереализирана надежда още при 
първата загуба. Но това е съдбата на таланта.

Далеч съм от мисълта да предвиждам бърз край на 
кариерата на Димитров. Напротив. Той е една от мла-
дите звезди и след титлата на турнира „Чалънджър” 
в Шербур (Фр) в сайта на Асоциацията на професио-
налните тенисисти (АТП) го обявиха за герой на сед-
мицата. Така и трябва да бъде. За Дими, Prime Time 
или G-Force (всеки може да избере прякор по свой 
вкус) бъдещето изглежда розово. Освен ако не му се 
налага да стиска зъби заради контузии в коленете или 
ръката, както вече се случи.

Никой не му го пожелава. За (може би) правил-
ното развитие на кариерата на Григор Димитров се 
грижи симпатичната шведка Нина от мениджърската 
агенция „Октагон” (ако се чудите откъде е връзка-
та, същите хора се занимават и с делата на сестри 
Малееви), както и хората от академията на Патрик 
Муратоглу в Париж.

Григор вече показал класа. Европейски шампион 
до 14 и до 16 г., с титли при юношите от „Уимбълдън” 
и US Open, както и номер 1 в света до 18 г. Работеше 

със специалист като Петер Лундгрен, доказал се в 
работата с рекордьора по купи от „Големият шлем” 
Роджър Федерер и с неуправляеми характери като 
Марат Сафин и Марсело Риос. В един момент обаче 
шведът и Димитров се разделиха и треньорът почти 
обвини българския тенисист, че не притежава необ-
ходимата за голям шампион амбиция. Тогава дойде 
Питър Макнамара. Австралиец, един от най-добрите 
на двойки за всички времена. Той предпочете казар-
мените методи, потвърди, че Григор е голям талант, 
но и го сравни с диво животно, което непрекъснато е 
неспокойно и не си контролира емоциите. „Неговите 
качества са най-голямото му предимство, но и най-
голямата му слабост”, смята Макнамара. Нещата 
обаче потръгнаха. Ето какво мисли по въпроса самият 
Муратоглу: „След смяната на треньора има разви-
тие. Двамата се разбират много добре, а Питър 
налага необходимата дисциплина, от каквато мла-
деж на годините на Григор има нужда. Според мен 
на Димитров не му навреди това, че го обявиха за 
дете чудо. Той разбра, че трябва да работи здраво, 
а талантът е само предимство. Далеч сме от мо-
мента, в който ще можем да кажем, че използваме 
пълния му потенциал. Григор обаче е завършен иг-
рач с опасни удари и го е доказал на корта. Преходът 
от юноши към мъже обикновено е труден, защото на 
младите им липсва тактическо мислене. При Григор 
като че ли е по-различно.”

Няма причини да не вярваме на Патрик, след като 
през ръцете му са минали толкова тенисисти. В под-
крепа на казаното от Муратоглу бе и предупрежде-
нието на в. „Екип” в текст за Димитров: „Внимание, 
талант!”

Вече години наред младежът от Хасково е срав-
няван с Федерер. Да, в стила му на игра може да се 
открие нещо сходно с радващите окото на ценителя 
изпълнения на швейцареца. Григор обаче е на раз-
лично мнение.

„Много е рано да се търси прилика между мен и 
звезди като Федерер, Надал или Джокович. Имам да 

пРИшъЛец отНИкъде 
 

явор ГерОНТИеВ
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уча много от тях. Те са на върха вече 5, 6 и дори 10 го-
дини. Най-важното е винаги на корта да опитваш 
да показваш себе си, но понякога не се получава. Аз 
не си поставям никакви срокове. Просто се движа по 
правилния път и не искам да се отклонявам, защото 
между юношеския и мъжкия тенис няма почти нищо 
общо. Топката идва 3-4 пъти по-бързо и трябва да 
внимаваш във всеки момент. Понякога се чувствам 
по-напрегнат от необходимото”, призна Димитров 
след загубата от Ришар Гаске в Дубай. 

Добър или лош, Григор в последно време е любим 
герой на доказани тенис коментатори като Питър Бодо 
и Стивън Тайнър. По време на откритото на Австралия 
нашият дори бе включен във Великолепната петорка 
заедно с Милош Раонич (Кан), Рикардас Беранкис (Лит), 
Александър Долгополов (Укр) и Бърнард Томич (Авл). 

„Той е висок, сух и жилав, на моменти изглежда 
войнствен и заядлив, с черни къдрици и набраздени 
вежди. Въпреки това точно той най-често е сравня-
ван с усмихнатия воин Роджър Федерер. Той е новият 
Бейби Федерер, след като предишният (Ришар Гаске) 
вече порасна и се превърна в ефектен, но ненадежден 
състезател, който май няма сили или желание да 
играе без блясък по турнирите, докато времето му 
като тенисист изтича. Българинът Димитров май 
е направен от различен и по-издръжлив материал. 
Притежава всички качества, а камшичният му бек-

хенд с една ръка е ударът, заради който на-често го 
сравняват с Федерер.”

Само месец по-късно Димитров стана и един от 
Младите варвари на тениса в компания със същите име-
на. Мотивите са, че тези младежи не влизат в никаква 
категория.

Дали заради непрекъснатите похвали, които може да 
са го отдалечили от твърдата повърхност под краката, 
или като логичен ефект от възрастта (още няма 20 г.) 
Григор си показа и рогата. Опит за демонстрация на 
мускули срещу (все пак скандалния) австрийски съ-
дия Даниел Инфангер в Хелзинки докара на Димитров 
наказание да не играе 3 седмици в турнири на АТП 
(считано от 3 януари) и глоба от 10 000 долара. Може 
да се случи на всеки и нашият се отърва с малко. Хората 
около него обаче се помислиха за щрауси и заровиха 
глави все едно нищо не е станало. Аматьорско изпъл-
нение. Като добавим и решението на „щаба” Григор да 
не играе за България срещу Беларус за купа „Дейвис” 
(обяснението бе толкова нелепо и неграмотно скалъпе-
но като и преди 2 години), май в екипа на Г.Д. смятат, 
че тук ядем доматите с колците. 

Както и да е. Григор да е здрав и да бие наред. Вече 
е българинът с рекордно класиране в световната ран-
глиста за мъже и едва ли някой е против движението 
му нагоре. The sky is the limit. Който не е съгласен, да 
си избива анонимно комплексите в нета.
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зАВЪРшВА ОщЕ ЕдНА СПОРТНА ГОдИНА. ГОдИНА,  
изпълнена с много надежди и по-малко реали-

зирани мечти. Въпреки че 2010-а не изобилства-
ше с кой знае колко грандиозни постижения на 
родните атлети, все пак не остави разочаровани 
спортните фенове у нас. Зимните олимпийски игри 
във Ванкувър 2010 не бяха нашите игри – малшанс 
преследваше спортистите ни. Но 2010-а все пак ни 
донесе олимпийска радост - от историческите Първи 
младежки игри в Сингапур. Големите волейболни съ-
бития – Световна лига и Световно първенство, хвър-
лиха феновете в двете крайности на емоциите. Но 
истинският успех дойде от младежите. Тенис мани-
аците пък просто полудяха покрай българските изя-
ви на кортовете в Лондон! Гребните спортове напом-
ниха за себе си чрез един млад талант. Българската 
борба отново вдигна високо трибагреника – дори 
цели три пъти! И отново доказа, че традициите са 
живи. Спортистите с увреждания за пореден път 
показаха, че за силния дух прегради няма. Бойните 
спортове атакуваха медалите в края на годината. 
Една голяма българска звезда реши да каже „Сбогом” 
на спорта през тази година, но преди това покори 
още един връх в кариерата си.

Както в края на всяка година фондация „Български 
спорт” отново определи носителите на традиционни-
те си награди „Спортен Икар”, с които отличава най-
добре представилите се през годината наши спор-
тисти. Церемонията по връчването на наградите за 
пореден път бе организирана съвместно с Българския 
олимпийски комитет този път в “Найт флайт”, където 
блясъкът на спортните ни звезди засенчи светлините 
на клуба.

Най-ярката от тях, представител на родната шко-
ла по борба - Станка Златева, която и през 2010-а не 
пропусна да грабне и световната, и европейската 
титла на тепиха, и бе обявена за номер 1 в света от 
Международната федерация, получи най-големия 
приз – за „Постижение на годината”. Изключителната 
игра на талантливата ни тенисистка Цветана 

Пиронкова, която стигна до безпрецедентния за бъл-
гарски спортист полуфинал в турнира от Големия 
Шлем „Уимбълдън”, нямаше как да не бъде отличена 
в категорията за „Впечатляващо представяне”. 

2010-а определено бе годината на борбата, защото 
освен Станка още двама наши състезатели стигнаха 
до световния връх, а пък и още шестима грабнаха тит-
лите за ветерани. Така в категорията за „Достойно 
представяне” призовете на фондация „Български 
спорт” бяха присъдени на световните шампиони 
Михаил Ганев, носител и на бронз от Евро 2010, и на 
Христо Маринов. Наградата за „Проспериращ млад 
спортист” бе присъдена на няколко обещаващи та-
ланти – Боянка Костова и Георги Шиков, за победи-
те им в историческите Първи младежки олимпийски 
игри в Сингапур 2010 (Боянка добави в актива си още 
сребро от Европейското и бронз от световното за де-
войки), както и на надеждата ни в каяка Мирослав 
Кирчев, златен и бронзов медалист от Европейското 
за юноши. 

Емоциите покрай участието на националите в 
Световното по волейбол в Италия, независимо от 
разочароващото 7-мо място, не оставиха равнодуш-
ни членовете на журито на фондацията към страхот-
ните качества на Матей Казийски, който от години 
се раздава докрай на игрището и той получи приза 
за „Изключителна спортна кариера”. Дни по-късно 
дойде и изборът на Матей за Мъж на годината в кон-
куренцията на двама политици.

Лейтенант Евгения Раданова, най-именитата ни 
състезателка в зимните спортове, единствена прите-
жателка на три олимпийски медала и куп световни и 
европейски титли по шорттрек, която през тази годи-
на сложи край на великолепната си спортна кариера 
с победа на Първите военни зимни световни игри в 
Италия и бронз от Евро 2010, получи наградата за 
„Шампионско дълголетие”. Жени е и единствена-
та българка, записала участие и в Зимни, и в Летни 
олимпийски игри, след като в Атина 2004 се пусна в 
колоезденето.

споРтНИ ИкАРИ И НАгРАдИ ЗА отЛИчНИцИте НА 2010 годИНА

евгеНИЯ РАдАНовА с пРИЗ ЗА „шАМпИоНско дъЛгоЛетИе”,  
стАНкА ЗЛАтевА И цветaНА пИРоНковА с пРестИжНИ тРоФеИ 

Здравка АчКАКАНОВА
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Наградата за “Отбор 
на годината” бе при-
съдена на младежкия 
национален тим по 
волейбол с треньор 
Николай Желязков, 
който спечели сре-
бърните си медали на 
европейското първен-
ство за тази възраст. 
Както винаги през 
последните години 
фондация „Български 
спорт” удостои със 
специални награди 
на своя Управителен 
съвет спортисти с ув-
реждания и други ат-
лети, постигнали значими успехи през тази година. Но 
и мнозина световни шампиони и медалисти останаха 
извън големите „Икари”. 

Българският олимпийски комитет пък връчи ня-
колко награди и отличия на свои изтъкнати членове 
и деятели за заслуги в развитието на олимпийското 
движение и по случай кръглите им годишнини. Здравка 
Йорданова и Светла Оцетова, световни и олимпийски 
шампиони по гребане, както и проф. Лъчезар Димитров, 
ректор на НСА „Васил Левски” и първи заместник-пред-

седател на БОК, получиха почетен знак на БОК; Стефан 
Китов, дългогодишен председател на БФ по тенис на 
маса, член на ИБ на БОК, и Благой Спасов, дългогоди-
шен треньор по лека атлетика, бяха отличени с медал 
„Спортът за един мирен свят”. 

Специалният приз на името на Надежда Лекарска за 
принос в разпространението на олимпийското образо-
вание и възпитание тази година БОК връчи на Румяна 
Динева, завеждащ международния отдел на БОК, олим-
пийско аташе на българските делегации.
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ОЛИМПИЙСКИяТ шАМПИОН ПО СВОБОдНА БОРБА ОТ 
Атланта 1996, седемкратен световен и европей-

ски първенец Валентин Йорданов получи награ-
дата на МОК „Спортът – вдъхновение за младите”. 
Тя му бе връчена от председателя на БОК Стефка 
Костадинова на церемония в ресторант „Черната кот-
ка“. Именитият ни спортист от 80-те и 90-те години 
на миналия век е вицепрезидент на БОК и президент 
на Българската федерация по борба. 

„За мен е голяма чест да наградя един от най-го-
лемите спортисти на България с този приз. Ние от 

Българския олимпийски комитет направихме пред-
ложение за тази награда и от МОК веднага приеха. 
Каквото и да кажа за Валентин Йорданов, ще бъде 
малко. Той е голям приятел, велик спортист и изклю-
чителен човек. Под негово ръководство борбата е 
най-успешният български спорт”, заяви Костадинова.

Валентин Йорданов благодари за признанието и 
пожела здраве, щастие и успешна 2011 година на 
всички българи. 

„Ще продължавам да работя за благото на българ-
ския спорт“, каза още вицепрезидентът на БОК. 

Йорданов получава наградата от МОК за приноса си 
към развитието на дисциплината свободна борба сред 
младежта. Под негово ръководство се провеждат мно-
жество национални и международни турнири по бор-
ба за юноши, девойки и кадети. Той е един от имащите 
заслуга за организирането на националния младежки 
фестивал в Албена под мотото „Да открием олимпий-
ските надежди на България“, провеждан ежегодно 
от БОК, в който участват над 500 млади състезатели 
в 7 вида спорт. Със своята спортна и професионална 
кариера Валентин Йорданов е пример за младите.

НАгРАдА НА Мок  
ЗА вАЛеНтИН йоРдАНов
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