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Скъпи приятели,

Петото издание на Алманаха на Българския олимпийски комитет обобщава 

дейността през 2011 г. Периодът бе наситен с важни за нас и за световно-

то олимпийско движение събития, повечето от тях преминали под знака 

на подготовката за Първите зимни младежки олимпийски игри в Инсбрук и 

предстоящите Игри на ХХХ Олимпиада в Лондон. 

В изданието ще намерите синтезирана информация за успехите на българ-

ските спортисти през годината, за представянето им на големите шампи-

онати и за борбата им за олимпийски квоти в квалификационните турнири. 

Специални материали отбелязват българското участие на Европейските 

младежки  олимпийски фестивали в Либерец  и Трабзон, традиционния фес-

тивал в Албена, поредната сесия на Националната олимпийска академия в 

Несебър, Международния олимпийски ден и др.

Богато илюстрованото и компактно подредено издание информира в детай-

ли за множеството събития и инициативи, с които БОК продължава мисията 

си по утвърждаването на олимпийските принципи и олимпийския дух у нас.

Този Алманах обобщава цялостната разностранна дейност на българското 

олимпийско семейство през 2011 г.  Вярвам, че изданието ще бъде полезно за 

всички приятели на спорта в България.

Стефка Костадинова

Председател на БОК
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Големият талант на бъл-
гарския ски скок Владимир 
Зографски блесна в пълна сила 

в Отепаа (Ест) в края на януари. 
Там той спечели световната тит-
ла за младежи до 18 г. Независимо, 
че на първенството участваха 
най-добрите състезатели за тази 
възраст Влади доказа, че успеш-
ните му класирания през сезона в 
стартовете за Световната купа 
не са случайни. Самоковецът не се 
уплаши от свирепия студ (-13 гра-
дуса) по време на състезанието. В 
първия опит Влади записа 98.0 м и 
актив от 131.0 т. Вторият скок 
на Зографски бе 95.0 м и с общ ак-
тив от 255.0 т, той зае лидерска-
та позиция в крайното класиране. 
След него остана Щефан Крафт (Ав), 
който беше 10-ти след първия кръг, 
но с изключителен 100-метров скок 
във втория се изкачи до среброто с 
общо 251.0 т. Утехата за домакини-
те бе бронзовият медал на Каарел 
Нурмсалу (Ест), който при втoрия 
опит скочи 96.0 м и натрупа общ ак-
тив от 249.0 т. Успехът на Влади бе 
възнаграден от генералния спонсор 
на БФСки – Първа инвестиционна 
банка, с 10 000 лв. Президентът на 
БФСки Цеко Минев подари на Влади 
екип с автограф на неговия кумир 
Димитър Бербатов. 

Шампионът: това е успех за цяла България

„Световната титла при младежи-
те е много голям успех, и то не само 
за мен, а и за България, и за спорта 
ни. Усещането да си световен шам-
пион е невероятно. Вечерта след 

успеха над 700 души ме поздрави-
ха във Фейсбук. Най-изненадани от 
титлата ми бяха моите съперници, 
защото всички знаят, че в България 
нямаме шанца. Голямата ми мечта 
е медал от олимпийски игри в Сочи 
през 2014 г.”, коментира успеха си 
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владимир зографски  
спечели световната титла  
в ски скока

Пламен Вълков



Владимир Зографски. Неговият баща 
Емил също бе на седмото небе след 
златото в Отепаа. „Още не знам дали 
това е сън или реалност. И на трени-
ровките, и в състезанието Влади ска-
чаше много добре. Следващата ни цел 
е световна титла при мъжете“ – за-
яви Емил Зографски. Президентът на 
БФски Цеко Минев бе категоричен: „С 
всичките си постижения до момента 
Зографски-младши преизпълнява по-
ставените му цели. Никога не сме си 
и мечтали да имаме Световен шам-
пион в ски скока. Време е държавата 
да се замисли, че без шанци и спортна 
инфраструктура, постижения като 
това на Зографски много трудно мо-
гат да се случат. Това, че те се случ-
ват, ни струва три пъти по-скъпо, 
защото подготовката на национал-
ния тим по ски скок не се извършва 
в България, а предимно в Австрия 
и Германия, където има условия за 
това. Искам специално да благодаря 
на отлично сработения треньорски 
тандем Емил Зографски и Йоахим 
Винтерлих, които си свършиха иде-
ално работата“, коментира босът на 
българските ски Цеко Минев.
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***
Председателят на БОК Стефка 

Костадинова и изпълнителни-
те директори на Първа инвес-
тиционна банка Мая Георгиева и 
Йордан Скорчев подписаха дого-
вор за сътрудничество до 2012 г. 
включително. 

Финансовата институция вече 
пет години подпомага дейността на 
олимпийската ни централа, а през 
2012 г. ще продължи помощта за 
Зимните младежки олимпийски игри 
в Инсбрук и за Летните олимпийски 
игри в Лондон, както за младежките 
фестивали през този период, научни 
и образователни инициативи. 

От името на БОК Стефка 
Костадинова подари на Мая 
Георгиева екип с подписите на спор-
тистите ни от Зимните олимпий-
ски игри във Ванкувър през 2010-а и 
от Първите младежки олимпийски 
игри в Сингапур през 2010 година. 

На подписването на договора за 
сътрудничество в офиса на ПИБ, 
на бул. „Драган Цанков”, присъст-
ва генералният секретар на БОК 
Белчо Горанов, както и членовете на 
Изпълнителното бюро на централа-
та Ваня Гешева, Здравка Йорданова, 

Георги Янакиев и Емил Стойнев.
Следващият форум, на който 

ще участват олимпийците ни, е 
Европейският младежки олимпийски 
фестивал в Либерец (Чехия) от 12 до 
18 февруари. Там България ще бъде 
представена с 21 млади спортисти.
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Юбилейното десето изда-
ние на Зимния европейски 
младежки олимпийски фес-

тивал събра през февруари 2011 г. в 
чешкия град Либерец 1565 спортис-
ти на възраст между 15 и 18 години, 
представящи 44 европейски държави. 
Форумът бе открит от президента 
на МОК д-р Жак Рог и президента на 
ЕОК – Патрик Хики, и протече при 
отлична организация. Съоръженията 
бяха подготвени перфектно и пред-
ложиха максимално добри условия 
за представянето на най-класните 
състезатели в тази възраст от воде-
щите европейски държави в зимните 
спортове. По традиция конкуренци-
ята на фестивалите е много силна 
както заради големия брой учас-
тници, така и поради високото им 
спортно-техническото ниво.

БОК подпомогна организационно 
нашата делегация, а наред с това 
осигури официалната спортна екипи-
ровка от фирма СИВЕН. България бе 
представена в Либерец от 34 души, 
от които 21 състезатели в 5 вида 
спорт: ски алпийски дисциплини – 2 
момичета и 2 момчета; ски бягане – 1 
момиче и 3 момчета; ски скок – 1 мом-
че; сноуборд – 2 момичета и 2 момчета 
и биатлон – 4 момичета и 4 момчета. 

Най-добре представилата се бъл-
гарка е Ния Димитрова, която се 

класира на 9-о място в биатлона в 
спринта на 6 км. В същата дисци-
плина Стефани Попова се нареди 12-
а, с което планът на федерацията 
за влизане на един състезател в Топ 
10 и двама в Топ 20 беше изпълнен. 
Постижението обаче едва ли трябва 
да ни задоволява, на фона на големи-
те ни успехи и трайното ни доско-
ро присъствие в елита на женския 
биатлон. Все пак, Либерец показа 
оформянето на едно силно звено при 
девойките, което би могло да пред-
ставя успешно България в следващи-
те зимни олимпийски игри. 

Доказателство за това са и меда-
лите, които Ния Димитрова спече-
ли година по-късно на Европейското 
първенство за девойки Осърбле 2012. 
В словашкия зимен център тя стана 
шампионка в спринта на 7.5 км и след 
това стигна до бронза в преследване-
то на 10 км. Сега следва БФ биатлон 
и МФВС да обърнат специално внима-
ние и грижи за бъдещето израстване 
и пълната реализация на този дока-
зан вече млад талант на България. 

Деян Фунтаров в ски скока направи 
много силни предварителни опити: 
102 метра в официалната трениров-
ка и 97 метра в пробите от състе-
зателния ден. При първия състеза-
телен скок обаче той бе задържан 
на старта въпреки благоприятните 

атмосферни условия, това наруши 
концентрацията му и последвалият 
опит от 90 м го нареди на 20-о място, 
като му осигури участие във финала. 
Там организаторите свалиха засил-
ката, което доведе до намаляване 
дължината на скока му и заемане на 
23-о място с 84.5 метра – далеч от 
неговия доказан потенциал. Липсата 
на опит и психическата неустойчи-
вост се оказаха решаващи фактори 
при представянето на Деян.

В Либерец, за първи път в история-
та на фестивалите, бяха предвидени 
състезания и в двете дисциплини на 
сноуборда – бордър крос и паралелен 
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х зимен европейски младежки олимпийски фестивал

ния  
най-напред от нашите  
в либерец 2011
Година преди да грабне евротитлата, Димитрова загатна на форума в Чехия, 
че може да е наследничката на Катя Дафовска 

Тодор Шабански



гигантски слалом. Това е разбира-
емо, тъй като този спорт става все 
по-популярен и привлича все повече 
и повече младежи. В паралелния ги-
гантски слалом от четиримата ни 
спортисти само Живка Узунова пре-
одоля квалификациите, като се класи-
ра 12-а и така попадна между 16-те 
финалистки. На осминафиналите тя 
бе победена от рускинята Наталия 
Соболева, което й отреди 12-о място 
в крайното класиране. 

Ирен Машова се класира на финал 
в бордъркроса и зае 14-о място в край-
ното класиране - на 2:31 сек от шам-
пионката Каролине Вибел (Швейц). 

При момчетата Алекс Иванов стиг-
на до 1/8-финал, като се нареди 20-и 
с 3:45-секундно изоставане от шам-
пиона Матео Менкони (Ит).

В алпийските дисциплини на ски-
те сравнително добре се представи 
Владимир Попов. В слалома той е 21-
ви от 101 участници. Останалите 
българи се наредиха извън първите 30 
и в слалома, и в гигантския слалом. 
В отборното състезание в първия 
кръг победихме Украйна, а във вто-
рия отпаднахме от Швейцария. Като 
цяло представянето на алпийците 
ни беше под нивото на възможност-
ите им и не отговаря на усилията и 
средствата, които отделя БФСки за 
младите генерации. 

Антон Синапов с 31-то си място 
на свободния стил и 39-то в сприн-
та записа най-добри класирания в 
ски бягането, но постиженията му 
не стигнаха, за да попадне във финал-
ните серии. По мнение на треньор-
ския екип представянето ни е далеч 
под потенциала на нашите момчета, 
като се има предвид, че в предишни 
стартове те са побеждавали шампи-
оните в тази дисциплина. Този срив 
според щаба ни бил очакван, тъй като 
всичките ни състезатели заставаха 
на старт в Чехия току-що възста-
новени от прекарани продължителни 
заболявания. 

За разлика от последните два 
зимни фестивала сега останахме не 
само без медали, но и без призово кла-
сиране. Този факт би следвало да пре-
дизвика нужните анализи и промени 
в работата на отделните зимни 
федерации. Налага се мнението, че с 
малки изключения спортистите ни 
се представиха според моментните 
си възможности, мнозина специали-
сти смятат, че те притежават 
потенциал, но се нуждаят от по-
вече участия в подобни състезания 
за добиване на рутина и психическа 
устойчивост.

 С оглед на стартиралите вече с ог-
ромен успех издания на Младежките 
зимни олимпийски игри е необходима 
по-сериозна и целенасочена подготов-
ка, която да доведе до по-добро пред-
ставяне на спортистите ни от тази 
възраст в белите спортове. С поява-
та и развитието на Младежките 
олимпийски игри българските състе-
затели получават много повече въз-
можности за изява, трупане на опит 
и срещи с най-добрите свои връстни-
ци по време на бъдещите форуми. 13



Личността на проф. Райко 
Петров (1930 – 2011) е зна-
кова за българския спорт. 

Изключителен ерудит, учен и пе-
дагог, той творчески развива те-
орията и практиката на борбата. 
Убеден във фундаменталната роля на 
науката за развитието на спорта, 
с прецизен професионализъм и уме-
ния за анализ, проф. Петров използ-
ва различни области на човешкото 
познание – история, философия, пе-
дагогика, психология, биомеханика, 
физиология, кибернетика, литера-
тура - като творчески ги прилага в 
практиката. 

Изпреварвайки времето, тре-
ньорът Райко Петров подготовя 
своите състезатели с революцион-
ни технико-тактически решения. 
Резултатът се измерва в стотици 
шампионски титли и национален 
престиж. Част от тези решения 
стават практика по целия свят. 
Години по-късно Професорът заявява: 
“Щастлив съм, че бях един от скром-
ните зидари на Великото начало на 
българската борба. Благодаря на съд-
бата, че срещнах мъже, които изведо-
ха в космическа орбита постижения-
та на българския спорт.” 

Като треньор и спортен деятел 
проф. Петров участва на 12 поредни 
летни олимпийски игри и на стотици 

големи първенства. Цели 21 години е 
председател на Българската феде-
рация по борба, член на Българския 
олимпийски комитет, на Експертния 
щаб за олимпийска подготовка към 
Министерството на спорта, на 
Академичния съвет на Българската 
олимпийска академия. Във ВИФ 
“Георги Димитров“ (днес НСА “Васил 
Левски“) става един от най-младите 
професори в България. 

За своята активна дейност в об-
ластта на спорта, науката и прак-
тическото им приложение в кул-
турен и образователен контекст, 
проф. Райко Петров е избран за член 
на Изпълнителния комитет на 
Международния съвет за спорт и 
физическо възпитание към ЮНЕСКО 
(ICSSPE), за член на Академията 
на науките в Ню Йорк, за почетен 
професор на руската спортна ака-
демия и на други престижни висши 
училища. Като член на Бюрото на 
Международната федерация по бор-
ба (ФИЛА) съдейства за издигане на 
авторитета на българската борба. 
Години наред е директор на Висшата 
треньорска школа и дългогодишен гла-
вен редактор на списание „Теория и 
практика на борбата”. Признанието 
за приносите на проф. Петров нами-
рат израз в приемането му в Залата 
на славата и престижната награда 

„Spirit of Sport” на Генералната асо-
циация на международните спортни 
федерации (GAISF).

Независимо от разнопосочните 
си социални и научни ангажименти 
проф. Петров винаги намира сили и 
време за своята голяма страст ли-
тературата. В личния му архив над-
лежно са нотирани хиляди книги. 
Въпреки че той не счита себе си за 
писател, има издадени повече от 70 
книги. Получава световно признание 
със сериозните си исторически тру-
дове: “100 години олимпийска борба”, 
“Олимпийската борба през хилядо-
летията”, “Корените на борбата 
– традиционните борби”, “Юнашка 
слава” и др.

Огромният информационен масив, 
събиран през годините е в основата 
на последната му книга “Борбата 
в избрани творби от световната 
литература” (в съавторство със С. 
Бакалова), излязла от печат през 
2010 г. Книгата е обаятелен израз на 
всестранната култура, интелект и 
светоусещане на проф. Райко Петров, 
еманация на личния му опит и знание, 
на педагогическия и треньорски усет, 
на творчески импулси и любовта към 
книгите. Проф. Р. Петров представя 
борбата като културоформиращ фак-
тор, отразен във фолклора и литера-
турата по света. 

БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
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Според специалистите, тази кни-
га няма аналог в световната лите-
ратура, а оценките са еднопосочни. 
Според проф. д.и.н. Дойно Дойнов тя 
съчетава в себе си изискванията на 
научен труд, с качествата на кла-
сическа енциклопедия, с ясно, точ-
но и четивно изложение. Проф. д-р 
Минка Златева подчертава детай-
лите: “Необикновено богата и плът-
на панорама на борбата, изпълнена 
с динамика и е населена с легендар-
ни личности и литературни герои, 
притежаващи не само сила и мощ, но 
също най-ярки добродетели и етика 
на поведението, храброст и себеот-

рицание, благородство и най-светъл 
патриотизъм”.

Българският олимпийски комитет 
организира официалното предста-
вяне на творбата в присъствието 
на десетки изтъкнати спортни и 
научни деятели и културни творци. 
На церемонията Председателят на 
Българския олимпийски комитет г-жа 
Стефка Костадинова, награди проф. 
Петров с Почетен знак за изключи-
телния му принос в развитието на 
спорта и олимпийското движение. 

Проф. Райко Петров се прекла-
няше пред добродетели като чест, 
достойнство и дълг. Вярваше, че 

шампионската титла е духовно по-
стижение, че без реализацията на 
малки цели няма големи постижения, 
че достойната загуба е морална цен-
ност, че на колене се застава само 
пред Отечеството…

Преди време той написа, че на все-
киго е съдено да загуби последната 
борба в живота си. Ореол на неговия 
живот остават българската школа 
по борба и блестящите творби, кои-
то създаде.
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***
М-Тел ста-

на официален 
партньор на 
Б ъ л г а р с к и я 
олимпийски ко-
митет за след-
ващите две го-
дини. Договорът 
бе подписан от 
председателя 
на БОК Стефка 
Костадинова и 
главния изпъл-
нителен дирек-
тор на мобил-
ния оператор Андреас Майерхофер 
на церемония в гранд-хотел „София”. 
Финансовото подпомагане ще включ-
ва и Летните олимпийски игри в 
Лондон през 2012 година. 

”Имаме много олимпийски събития 
и преди Игрите в Лондон. Затова се 
надявам тази финансова помощ да по-
влияе положително на представяне-
то на спортистите ни”, каза Стефка 
Костадинова. 

От М-Тел обявиха, че са включили 
председателя на БОК в инициати-
ва на мобилната компания „Да осъ-
ществим вашите мечти”. Стефка 
Костадинова ще бъде в жури, което 

ще избере 88 мечти, които да напра-
ви реалност. За проекта от мобил-
ния оператор са заделени 8888 лв., а 
до момента са подадени 60 000 молби. 

*** 
Олимпийската шампионка в трой-

ния скок Тереза Маринова се сдоби с 
първа рожба на 1 февруари. Раждането 
на малката Дарина се превърна в най-
голямото постижение в личен човеш-
ки план, извън спорта за 33-годишна-
та лекоатлетка и нейния приятел 
Теодор Колев. Момиченцето се появи 
на бял свят в столичната болница 

„Шейново” с перфектни мерки – 3,450 
кг и 50 см под грижите на екипа на 
д-р Велев.

Тереза Маринова спечели олим-
пийската титла в Сидни 2000 с 
невероятните 15,20 метра, кои-
то и досега са рекорд на България. 
Освен това стана световна шам-
пионка в зала в Лисабон 2001 г., 
а преди това беше световна и 
европейска шампионка за девой-
ки. Плевенчанката, която е въз-
питаник на Спортно училище 
„Георги Бенковски”, сложи края на 
състезателната си кариера през 
юли 2008 година заради хронична 
травма на ахилеса. Тереза обаче 
не напусна спорта, от състеза-
тел се преквалифицира в треньор, 
като също така организира тур-
нир по лека атлетика за деца от 
6 до 12 години на свое име в зала 
„Фестивална”. 

Два дни преди Тереза Маринова, 
майка за първи път стана и звез-
дата на българското фигурно 
пързаляне Албена Денкова. Тя и 
Максим Ставийски се сдобиха 
със син, който кръстиха Даниел. 
Двукратните световни шампиони 
по фигурно пързаляне и спортисти 
№1 на България за 2006-та се рад-
ват на своя наследник, който е с 
мерки 3,25 кг и 51 см.
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Третото поредно издание на 
проекта „Научи се да караш 
ски” помогна през 2011 г на 

2100 деца от софийските училища 
да се научат да карат ски. По тра-
диция финалното състезание събра 
победителите от всички курсове 
през сезона. Те мериха сили на писта 
„Витошко лале”. Най-добрите 20 деца 
в крайното класиране бяха награде-
ни от Румяна Динева от Български 
олимпийски комитет, министъра на 
физическото възпитание и спорта 
Свилен Нейков, зам.-кмета на София 
Любомир Христов, директора на сто-
личния инспекторат Ваня Кастрева, 
президента на БФСки Цеко Минев, 
неговия заместник Георги Бобев, 
както и Кристияна Чакърова, мени-
джър корпоративни връзки на Нестле 
България АД. Те получиха като награ-
да и 5-дневно напълно безплатно по-
сещение на водещия български зимен 
курорт Банско. 

„Много съм радостна, че проек-
тът „Научи се да караш ски” вече се 
превръща в традиция, каза Румяна 
Динева. „Тази година освен с отлич-
ното провеждане на стартовете за 
Световната купа в Банско Българска 
федерация ски ни зарадва и с поредно-
то издание на „Научи се да караш ски”. 
Тя награди призьорите с грамоти на 
Българския олимпийски комитет.

БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
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Бок награди  
с грамоти призьорите от 
„научи се да караш ски”

Пламен Вълков



През тази година програмата об-
хвана 2100 ученици от I до ІV клас от 
София, които се научиха да карат ски, 
без семействата им да плащат за 
това. Oбучението се извършва в рам-
ките на 4-дневни интензивни курсове 
в периода 5 януари 2011 г. – 24 март 
2011 г. от водещи специалисти на 
„Витоша ски училища”. За първи път 
участие в курса тази година вземат 
и деца в неравностойно положение. 
Обучението на 18 деца от детски дом 
„Асен Златаров” се провежда тази 
седмица и ще завърши в четвъртък 
– 24 март. 

По време на реализацията на про-
грамата „Научи се да караш ски” се 
проведоха и обучения на всеки от 
учениците от I до ІV клас като част 
от еко инициативата „Аз обичам 
Витоша” на „Витоша ски” АД. Във 
всекидневните панели децата скиори 
бяха обучавани от специалист педа-
гог как да спортуват и едновременно 
с това да се грижат за опазването 
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на природата. Направен бе подбор 
на специални занимания под форма-
та на игри, които да са максимално 
достъпни за възрастовата група на 
децата и които гарантират осъзна-
ване на важността от опазването 
на природата. Идеята бе децата, 

забавлявайки се, не само да станат 
любители на зимните спортове, но 
и едновременно с това да ценят и 
съхраняват природата и местооби-
танията в планината.

„Радвам се, че и тази годи-
на проектът „Научи се да ка-

раш ски” бе посрещнат с ог-
ромен интерес от децата, 
заяви министър Свилен Нейков. –  
Министерството на физическото 
възпитание и спорта изказва своята 
благодарност на Българска федера-
ция ски за успешната му реализация. 
След като видяхме, че и за трета го-
дина интересът към „Научи се да ка-
раш ски” е много голям, не ни остава 
нищо друго, освен да продължим да 
го правим и занапред с Българска 
федерация ски, защото само така 
ще научим децата на масов спорт.” 
Президентът на БФСки Цеко Минев 
благодари на МФВС за огромната 
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подкрепа при осъществяването на 
това мащабно събитие, както и на 
Столична община, Инспектората 
към МО, БОК и спонсорите на феде-
рацията „Нескафе” и „Макс Спорт”, 
без които „Научи се да караш ски” 
нямаше да може да се случи. „Въпреки 
трудностите и тази година успях-
ме да се справим и да реализираме 
проекта, каза Минев. – Само по този 
начин децата ще могат да усетят 
магията на зимните спортове и да 
ги спечелим за един по-здравословен 
начин на живот.”

Шефката на столичния инспек-
торат Ваня Кастрева каза, че по 

време на третото издание на про-
екта много родители са звънели, за 
да искат и техните деца да бъдат 
включени в „Научи се да караш ски”. 
„Благодарна съм на всички, които 
помогнаха и тази година проектът 
да се осъществи и да зарадваме над 
2000 деца”, допълни Кастрева.

Зам.-кметът на София Любомир 
Христов поздрави всички от 
името на кмета на столицата 
Йорданка Фандъкова за успешното 
провеждане на третото издание 
на проекта. „И догодина ще под-
крепим „Научи се да караш ски”, 
защото всички виждат социалния 

ефект от тази програма”, заяви 
Христов.

Вицепрезидентът на БФСки 
Георги Бобев отбеляза, че като гле-
да тези щастливи деца си мечтае 
много скоро София да има развита 
инфраструктура за ски спорт на 
Витоша. „Вече се обсъжда инициа-
тива за включването на ските като 
предмет в училищата, които са в 
близост до ски центрове, допълни 
още Бобев. – Надявам се догодина да 
успеем, с помощта на останалите 
ски центрове, да направим така, 
че всяка седмица да се провежда по 
едно детско състезание по ски.”
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Александра Жекова постигна 
най-големия успех за българ-
ския сноуборд. Лицето на 

този зимен спорт у нас записа две 
поредни победи в последните стар-
тове от Световната купа в Ароса 
(Швейцария). Освен това, приключи 
сезона като лидер в световната ранг-
листа в дисциплината бордъркрос и 
втора в класирането за малката 
купа. Сноубордистката ни има общо 
осем призови класирания от 78 стар-
та за Световната купа. Българката 
завърши с актив от две победи, чети-
ри втори и три трети места. 

При завръщането си в родината за 
историческите си успехи Александра 
Жекова получи специална награда, 
премия от 10 000 лв. от генерален 
спонсор на централата и БОК Първа 
инвестиционна банка и почетен 
плакет от Министерството на 
физическото възпитание и спорта. 
Треньорът и баща на Сани Виктор 
Жеков пък бе изненадан със златно 
кюлче с име „Фортуна”, което да им 
носи късмет за още много победи.

„Изминалият сезон беше най-
успешният за мен до момента. 
Постигнах най-сериозните си успехи, 
но се надявам това да е само начало-
то на още много такива. Амбициите 
ми са да се задържа на върха възможно 
най-дълго. Тези успехи са плод на мно-

го труд и системна работа. Надявам 
се победите да ми дадат тази увере-
ност, която ми липсваше. Хубаво е, че 
се получи в края на сезона и дано това 
да е само началото. Надявам се на 
още подиуми. Най-голямата ми меч-
та е кристалният глобус и разбира се 

добри класира-
ния на Световно 
п ъ р в е н с т в о 
и олимпийски 
игри. Емоцията 
беше неверо-
ятна. Толкова 
много хора ме 
п о д к р е п и х а . 
Огромна бла-
годарност към 
цяла България”, 
сподели раз-
в ъ л н у в а н а т а 
от признание-
то Александра 
Жекова. 

„С помощта 
на БФСки имах-
ме възможност 
да работим през 
всички тези го-
дини и да изпъл-
ним мечтата 
си. Усещането 
е невероятно. 
Благодаря на 

всички българи, които ни подкрепя-
ха, когато ни беше тежко, и на тези, 
които сега ни поздравиха”, коменти-
ра Виктор Жеков, който добави, че 
почти сигурно паралелният гигант-
ски слалом е минало за сноубордист-
ката ни.
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исторически поБеди за Българския сноуБорд

александра жекова спечели 
последните два старта от 
световната купа

Инес Павлова



***
Първата квота за България за 

Летните олимпийски игри в Лондон 
през 2012 година бе извоювана от 
състезателката ни по спорт-
на стрелба Антоанета Бонева. 
Представителката на Стрелкови 
клуб „Светкавица”, с личен треньор 
Христо Христов, взе визата на 25 
метра спортен пистолет, след като 
извоюва бронзов медал в дисципли-
ната на Световната купа в Сидни 
(Австралия). Бонева зае трето мяс-
то с първи резултат 786,1 точки 
във финала, което бе достатъчно 
първа да спечели олимпийска квота 
за Лондон 2012. 

***
Българският олимпийски коми-

тет получи два чисто нови авто-
мобила от „Порше БГ ЕООД”, офици-
алният вносител на „Фолксваген” за 
България. Колите бяха предоставени 
в рамките на дългогодишния дого-
вор за партньорство между двете 
организации. Ключовете бяха връче-
ни на председателя на БОК Стефка 
Костадинова от изпълнителния 
директор Томас Рушицка, който по-
твърди желанието на фирмата да 
продължи ползотворното сътруд-

ничество. Представителят на офи-
циалния превозвач на олимпийската 
ни централа пожела също успех на 
родните спортисти в спечелване-
то на олимпийски квоти за игрите 
в Лондон догодина. „Олимпизмът е 
философия на живот, именно затова 

за нас е привилегия и удоволствие 
да партнираме на Българския олим-
пийски комитет, защото споделяме 
олимпийското верую за взаимно раз-
бирателство, в дух на приятелство, 
солидарност и честна игра”, допълни 
Рушицка.
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Олимпийският ни шампион 
по класическа борба от Рим 
през 1960-а Димитър Добрев 

беше награден със златен медал І 
степен на Международната федера-
ция (ФИЛА) по случай 80-годишния си 
юбилей. Той беше удостоен и с медал 
за почетен треньор на ФИЛА за пе-
дагогически заслуги. Организацията 
го присъжда едва за втори път в своя-
та история, а първото отличие е за 
германския спец Хайнц Остерман. 

Освен това Добрев получи и медал 
за заслуги от Европейската федера-
ция по борба (СЕЛА), като и три-
те почетни приза му бяха връчени 
от президента на СЕЛА и член на 
Бюрото на ФИЛА Цено Ценов. От 
олимпийската ни централа имени-
тият ни борец беше награден от 
председателя Стефка Костадинова 
с почетен знак на БОК. На търже-
ството присъстваха заместник-ми-
нистърът на спорта Лазар Каменов, 
двукратният олимпийски шампион 
Боян Радев и много приятели на 
Димитър Добрев.
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Председателят на Българския 
олимпийски комитет Стефка 
Костадинова заедно с наши 

олимпийски шампиони и млади родни 
спортисти засадиха 70 млади дръвче-
та в подкрепа на екоравновесието в 
парк „Мир и дружба” в София. 

Кампанията е на официалния пре-
возвач на БОК „Фолксваген” под мо-
тото „Think blue. Act green”. Старт 
на инициативата за трета поред-
на година дадоха носителката на 
пълен комплект медали от едни 
олимпийски игри Ваня Гешева (ка-
ну-каяк), олимпийската медалист-
ка в шорттрека Евгения Раданова, 
генералният секретар на БОК 
Белчо Горанов, както млади надеж-
ди в баскетбола и други спортове, 
водени от Елисавета Първанова –  
директор на 166-то спортно учили-
ще “Васил Левски”. Един от първите, 
засадили дръвче, бе и изпълнителни-
ят директор на „Порше БГ” Томас 
Рушицка.

С новите млади брези в зелените 
площи в близост до УНСС общият 
брой на насажденията стана 140. На 
всички гости и участници в инициа-
тивата, които засадиха фиданка, бе 
връчен сертификат Think Blue .

„Със засаждането на първите брези 
преди 3 години поставихме началото 
на традиция, с която бихме желали 

да станем част от подобряването 
на екологичния облик на града и да 
допринесем за намаляването на от-
делените от автомобилния трафик 
вредни емисии”, коментира Деню 
Бостанджиев – бранд мениджър на 
„Фолксваген” в България. 

Официалният превозвач на БОК, 
като автомобилен производител 
№1 в Европа, полага усилия за опаз-

ване на околната среда в глобален 
мащаб. Акцията „Think blue. Act 
green” е част от дългосрочната 
програма за устойчиво развитие, 
като сред основните дейности в 
тази насока са развитието и внед-
ряването на нови технологии, кои-
то са изключително икономични, 
щадят природата и отделят по-
малко вредни емисии. 
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Българският олимпийски коми-
тет връчи специална почет-
на купа на Българската феде-

рация по ски. Това се случи по време 
на официалното закриване на зимен 
сезон 2010/2011 на церемония в хотел 
„Кемпински-Зографски”. Призът бе да-
ден от председателя на БОК Стефка 
Костадинова на президента на цен-
тралата Цеко Минев за успешното 
приключване на програмата „Научи 
се да караш ски”. Плакет за учас-
тие в инициативата имаше още за 
„Витоша Ски” АД, в лицето на г-н 
Костадин Костадинов. БОК отличи 
със значки, придружени с грамоти, 

и инструкторите по програмата, 
в която по предложение на центра-
лата за първи път бяха включени и 
деца, лишени от родителски грижи –  
 Велина Манолова, Христо Русев, 
Георги Георгиев и Иван Каневчев.

От името на БОК председате-
лят Стефка Костадинова също наг-
ради победителката в два старта 
за Световната купа по сноуборд 
Александра Жекова, световния шам-
пион по ски скок за младежи Владимир 
Зографски и завършилия на престиж-
ното 11-то място в суперкомбина-
цията на Световното по ски Георги 
Георгиев - Гого, а техните треньори 
получиха медали „Спортът за един 
мирен свят“. 

По време на церемонията предсе-
дателят на БОК Стефка Костадинова 
бе помолена лично да поздрави и връ-
чи призовете от БФСки на носите-
ля на Купа България 2011 в ски скока 
Владимир Зографски от СК „Самоков”, 
на победителите в Купа Надежди 
2011 – момчета старша възраст – 
Мартин Зографски от СК „Самоков” 
(отдясно) и момчета младша въз-
раст – Красимир Симитчийски от 
СК „Самоков“. 

Световната купа по ски вдигна и 
премиерът Бойко Борисов. Наградата 
е четвъртият кристален трофей 
от Световната купа за мъже, про-

вела се в Банско тази година, който 
по правилник е резервен и не беше 
даден на победителите по време на 
стартовете в пиринския курорт. 
Кристалната купа беше подарена на 
Правителството от БФСки в знак 
на благодарност за подкрепата. „Ние 
правим само истински неща“, заяви 
председателят на ски федерацията и 
член на Изпълнителното бюро на БОК 
Цеко Минев, докато връчваше трофея 
на премиера и изтъкна, че дадените 
пари многократно са се върнали като 
имидж и като пропаганда на добри-
те хотели, на добрите писти, на 
добрите ни състезатели, на всички 
красоти, които България притежа-
ва. Бойко Борисов пък имаше възмож-
ността да отличи със специална 
купа българската звезда в сноуборда 
Александра Жекова.

Гости на официалното закриване 
на зимния сезон бяха още спортният 
министър Свилен Нейков, легендарни-
те скиори Георги Димитров и Петър 
Попангелов, световната шампион-
ка по шорттрек Евгения Раданова, 
носителката на олимпийска тит-
ла в биатлона Екатерина Дафовска, 
знаменитият треньор по ски Борис 
Златарев, дългогодишните шампион-
ки по ски алпийски дисциплини Шинка 
Куцинова, Красимира Брьнзалова и 
Емилия Ангелова, множество насто-
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ящи и бивши скиори и атлети от 
различни зимни спортове, български 
легенди и деятели в ските. 

Сезон 2010/2011 ще се запомни с 
най-значимото спортно събитие в 
България – Световната купа по ски 
алпийски дисциплини за мъже. Банско 
беше избран за домакин измежду 
1200 зимни курорта, а Българската 

федерация по ски имаше честта да 
организира и проведе повече от ус-
пешно събитие от такъв ранг. Не 
закъсня и високата оценка на спе-
циалистите от Международната 
федерация по ски, като признание 
както за усилията на организато-
рите, така и за развитието на ски 
спорта в България.

Непосредствено преди стартовете 
от Световната купа в Банско курор-
тът на софиянци Витоша засия от 
блясъка на олимпийските и световни 
шампиони в ските, които участваха в 
благотворителния паралелен слалом на 
писта „Витошко лале”. Състезанието 
беше в подкрепа на младите таланти 
в българските ски. 
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Председателят на Българския 
оли м п и й с к и  ко м и т е т 
С т е ф к а  К о с т а д и н о в а 

присъства на откриването на 
„Национална спортна панорама 
2011”. 

В най-мащабното спортно изло-
жение, се включиха 68 национални 
спортни организации, представяй-
ки над 80 вида спорт като футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон, 
бойни изкуства, шах, конен спорт, 
подводни спортове. В продължение 
на три дни в цялото пространство 
пред НДК федерациите представи-
ха чрез различни игри, атрактивни 
демонстрации, екипировка и брошу-
ри спецификата на своя спорт. Така 
много посетители и гости бяха про-
вокирани, като от публика се пре-
върнаха в участници. 

Тънкостите на кану-каяка бяха 
показани от многократния меда-
лист от големи първенства Милко 
Казанов. Настоящият пом. треньор 
на националния ни отбор бе изложил 
и личната си лодка пред НДК. 

”Национална спортна панорама 
2011” е рамките на шестото изда-
ние на Фестивал на българското об-
разование. Старт на форума дадоха 
още спортният министър Свилен 
Нейков, столичният кмет Йорданка 
Фандъкова и други. 

”При избора на учебно заведение 
все повече родители се интересу-
ват както от подготовката, коя-
то училището дава по учебните 
предмети, от изучаването на чуж-
ди езици, така и от възможност-
ите за практикуване на различни 
видове спорт”, заяви столичният 
градоначалник. 

Спортът заема все по-сериозно 
място в образованието в София. В 
рамките на три години Столична 
общината е инвестирала в изграж-
дане и реконструкция на спортни 
площадки в училищата и междубло-
ковите пространства. 
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Национална спортна акаде-
мия, съвместно с Българския 
олимпийски комитет орга-

низира ежегодно образователни кур-
сове за студентите от учителски и 
треньорски факултет, кандидати-
те за участие в сесиите на НОА и 
студенти от курсовете по спорт-
на журналистика по проблемите на 
олимпизма и олимпийското движение. 
През 2011 г. в програмата бе включе-
но изучаването на теоретическите 
основи на олимпизма, неговата исто-
рия, организационното му развитие и 
социално-културни функции в съвре-
менното общество.

Съществена част в това обучение 
е организирането на лектория в БОК, 
в която участваха председателят 
на комитета Стефка Костадинова и 
ген. секретар на централата Белчо 
Горанов. На тези срещи студенти-
те имат възможност да получат не 
само най-актуална информация по 
съвременните процеси в олимпий-
ското движение, но и да общуват 
непосредствено с ръководителите 
на олимпийското движение у нас.

Лекциите включват обсъждането 
на проблема за участието на БОК в 
олимпийското движение и работата 
му в структурите на МОК, ролята 

на БОК в развитието на олимпизма 
у нас, участието на България в олим-
пийските игри и в младежките олим-
пийски игри и др.

Провеждането на лекторията 
има за цел също така да представи 
на студентите и възможностите на 
БОК като културно-образователен и 
документален център. В тази връз-
ка се изучават възможностите за 
провеждане на научни изследвания, 
подготовка на журналистически ма-
териали, доклади и др.
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***
Генералният секретар на 

Българския олимпийски комитет 
Белчо Горанов спази традицията и 
хвърли първата топка в новия сезон по 
софтбол. На официалното откриване 
на състезателната година за порен 
път той изпълни специалния ритуал 
на стадиона в Дупница пред погледа 
на президента на Българската фе-
дерация по софтбол Юрий Алкалай и 
представители на Общината. 

В националното първенство 
участват 6 женски отбора. През 
2011 година България и Дупница ще 
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бъдат домакин на две престижни със-
тезания по софтбол - Европейското 
първенство за смесени отбори от 19 
до 23 юли в Дупница и на Купа „Европа” 
от 15 до 21 август.

***
Членът на Изпълкома на БОК 

Таня Богомилова бе преизбрана за 
генерален секретар на Българската 
федерация по плувни спортове. На 
Общото събрание в зала „Родина” на 
Националния стадион „Васил Левски” 
олимпийската ни шампионка получи 
66 гласа, а опонентът й за поста 

Петко Бакалов - 29. За президент 
на плувната централа бе преизбран 
бизнесменът Георги Аврамчев със 
72 гласа срещу 24 за другия канди-
дат Христо Бардуков. Гласуването 
бе тайно в присъствието на 100 де-
легати от 53 клуба, а мандатът на 
новото ръководство е 5 години. 

Таня Богомилова, освен генерален 
секретар, отговаря за връзките на 
Българската федерация по плувни 
спортове с Министерството на 
физическото възпитание и спорта 
и други международни институ-
ции. Олимпийската шампионка на 
100 м бруст от Сеул`88 в същото 

време е член на Изпълкома на БОК. 
Богомилова е и член на комисията по 
плувен маратон на Европейската фе-
дерация по плувни спортове.
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Няколко дни преди да навър-
ши 71 години почина един 
от най-дългогодишните и 

успешни спортни ръководители на 
България Иван Славков. Много хора 
го чувстваха близък, независимо от 
това дали са го познавали лично, тъй 
като името му бе свързано освен със 
спорта и олимпизма и с културните и 
обществени процеси в страната ни в 
продължение на повече от 40 години. 

Може би голяма част от истина-
та за професионалния му и личен жи-
вот се съдържа в кратките фрази на 
прощалната му снимка: „Аз обичам 
хората. Първо: Никой не ми е длъ-
жен. Второ: На мен живота ми даде 
всичко.”

Биографията му е позната именно 
поради многобройните ангажименти, 
които изпълняваше. Все пак нека спо-
менем по-важните моменти в нея, 
свързани със спорта. 

Иван Славков е роден в София на 
11 май 1940 г. в семейството на ле-
каря Борис Славков. Завършва ВМЕИ 
„Ленин”, днес Технически универси-
тет. Практикува различни спорто-
ве, но най-много се увлича по водната 
топка. В годините като спортист 
придобива ценни качества, които 
по-късно му помагат като ръководи-
тел. От 1967 до 1969 г. е журналист 
в икономическия отдел на в. „Труд”. 

През 1972 г. е назначен за генерален 
директор на Българската национал-
на телевизия, пост, който заема до 
1982 г. Хората, които са работили с 
него пък и след това, наричат него-
вото ръководство „ Златният век на 
БНТ”.

След оттеглянето на ген. 
Владимир Стойчев през 1982 г. Иван 
Славков оглавява Българския олимпий-
ски комитет. На 92-та сесия на МОК 
в Истанбул през 1987 г. той е избран 
за член на МОК за България.

Голямата му мечта като 
Председател на БОК е София да 
бъде домакин на Зимни олимпий-
ски игри. Като зам.-председател на 
Организационния комитет на две-
те кандидатури (1992, 1994 г.) Иван 
Славков всеотдайно защитава тази 
кауза, завършила неуспешно.

Като член на МОК (1987- 2005) той 
е избиран в 4 от най-важните му ко-
мисии, освен това е председател на 
Техническата комисия на Асамблеята 
на националните олимпийски коми-
тети, на Асоциацията на европей-
ските национални олимпийски коми-
тети и на Балканските национални 
олимпийски комитети.

През 1995 г. Иван Славков е избран 
за Президент на Българския футболен 
съюз, на конгреса през 2001 г. е преиз-
бран на този пост.

За приносът му към развитието 
на физическата култура и спорта по 
предложение на тогавашния минис-
тър на спорта Васил Иванов - Лучано 
и в годината, когато БОК отбелязва 
80 години от създаването си (2003 г.), 
Иван Славков е награден с най-високо-
то държавно отличие – орден „ Стара 
планина”. Единственото ни спортно 
висше учебно заведение НСА „Васил 
Левски” също не отминава прино-
сите на Иван Славков към спорта и 
го удостоява с почетното си звание 
„Доктор хонорис кауза”.

Повратна точка в живота му е 
2004 г., когато екип на британска 
обществена телевизия Би Би Си го 
превръща в главно действащо лице 
във филма „Да купиш игрите”. Следва 
голям скандал в България и в МОК. 
През май 2005 г. президентът Жак 
Рог призовава Славков да напусне до-
броволно заеманите от него постове, 
свързани с олимпийското движение. 
Той не го прави. След официалното 
му изслушване на сесията на МОК в 
Сингапур през юли 2005 г. и последва-
лото тайно гласуване Иван Славков 
е изключен от МОК. Така след 1906 г. 
за първи път България остава без свой 
представител в авторитетната 
международна структура.

Въпреки тежкия морален удар Иван 
Славков до последно не загуби тънко-
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то си чувство за хумор и самоирония. 
Почти всеки спортист и спортен 
деятел в България може да разкаже 
своя история, свързана с него. Винаги 
с позитивен знак. Това всъщност е 
най-голямото признание за Славков и 
макар неофициално определя значимо-
то място, което той заема в новата 
история на българския спорт.

Най-безпристрастният съдник за 
човешките и професионални дела е 
времето. Но и днес, по-малко от го-
дина след смъртта му, със сигурност 
може да се каже, че Иван Славков нало-
жи високи критерии пред всички, кои-
то работят за развитието, успеха 
и авторитета на българския спорт 
и за утвърждаване на олимпийските 
ценности.
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И през изминалия  сезон 
Красимир Анев затвърди 
лидерската си позиция в 

българския национален отбор по 
биатлон. Той защити реномето на 
родната школа в този спорт и не 
случайно бе обявен за №1 у нас на 
церемония в Музея на спорта. Връх 
в представянето му през годината 
безспорно бе Европейското първен-
ство в италианския зимен център 
Риднаун в края на февруари. Като 
цяло това бе щастлив месец за са-
моковлията, който с участията 
си преди европейското загатна за 
потенциала си. Още в първия си 
старт в индивидуалното бягане на 
20 километра Краси показа, че ще 
бъде фактор на този шампионат. 
Две грешки в стрелбата, компен-
сирани от отлично бягане му отре-
диха третото място, като един-
ствено украинецът Артьом Прима 
и олимпийският шампион в масовия 
старт от Ванкувър Евгени Устюгов 
от Русия успяха да се наредят пред 
българския биатлонист. Няколко 
дни по-късно Краси направи истин-
ски подвиг и прибави втори медал 
към колекцията си. Този път сребро 
в преследването. Той стартира от 
14-та позиция след спринта, пова-
ли 19 от 20-те мишени и успя да се 
придвижи до второто място. 

Логични и очаквани бяха и успехи-
те в стартовете от Европейската 
купа в Банско в началото на февруа-
ри. Пред родна публика Краси отно-
во доказа класата си. Трето и второ 
място в двата спринта от про-
грамата. Като и този път Евгени 

Устюгов спря българина по пътя към 
победата. Във втория състезателен 
ден само 7 секунди и 3 десети разде-
лиха двамата. Руснакът обаче бе с 
по-заден номер и имаше предимство-
то да получава точна информация 
какво се случва в спора по последна-
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та обиколка по трасето, което му 
помогна да спечели. 

Седмица по-рано голяма част от 
българския национален отбор участ-
ва на Универсиадата в турския зи-
мен център Ерзурум. От там Анев 
си тръгна с три медала – два сребър-
ни в индивидуалната дисциплина и 
масовия старт и бронз в смесената 
щафета с Владимир Илиев, Емилия 
Йорданова и Силвия Георгиева. 

Не по-малко ценни са класирани-
ята му за Световната купа. 38-то 
място в генералното класиране е 
истински успех за мъжете. Освен 
това постигна и най-добрите си 

резултати в отделните старто-
ве – 12-то в спринта в Хохфилцен, 
две 18-ти места – в преследване-
то в Хохфилцен и на 20 километра 
в Йостерзунд. Освен това още пет 
пъти намери място сред първите 
30. Предвид невероятната конку-
ренция при силния пол и малките 
разлики в класиранията, тези резул-
тати са наистина сериозно пости-
жение. Като тук трябва да се от-
бележи и изключителната стрелба, 
която Краси демонстрираше почти 
през целия сезон. Почти до самия 
край на състезанията бе лидер в 
тази класация. 

Със сигурност огорчение ще има 
от Световното първенство в Ханти 
Манскийск, Русия. Там заради заболя-
ване Краси успя да участва само в ин-
дивидуалната дисциплина, където зае 
51-во място. Включи се и в щафетата 
в края на първенството, но не успя да 
покаже потенциала си. 

Но самоковлията е известен с 
твърдия си и упорит характер. 
Несполуки като световното само го 
амбицират още повече. Животът 
може да те повали, но всеки сам из-
бира кога и как ще се изправи. Именно 
непримиримостта на Краси ни кара 
да вярваме в неговите бъдещи успехи. 
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Един от спортовете, който е 
носил медали на България през 
последните 20 години, вече 

има нов дом. Реновираната зала за 
спортна гимнастика „Раковски“ бе 
официално открита след двугодишен 
ремонт. Членът на Изпълнителното 
бюро на БОК и носител на 4 олим-
пийски медала Йордан Йовчев сбъдна 
мечтата си да създаде европейски 
условия за подготовка на бъдещите 
шампиони.

Председателят на БОК Стефка 
Костадинова бе сред официал-
ните гости на откриването на 
зала „Раковски” заедно с премиера 
Бойко Борисов, спортния министър 
Свилен Нейков, Евгения Раданова, 
Илиана Раева, Мария Гигова, Мария 
Петрова и доста ръководители на 
родния спорт. Отварянето на вра-
тите на обновеното съоръжение бе 
истински празник за всички спорт-
ни гимнастици, като за гостите 
имаше демонстрация на млади 
таланти. 

Най-добрият ни гимнастик и 
председател на БФСпортна гим-
настика Йордан Йовчев пък сподели: 
„Такова съоръжение наистина не е 
имало. Ремонтът отне две години, 
но си струваше. Имаше строите-
ли, които работеха денонощно, за 
да имаме хубава зала в предолимпий-

ската година. Няма как да стане да 
печелим квоти, без да имаме къде 
да тренираме. Много гимнастици, 
които са извоювали и олимпийски 
медали, като Стоян Делчев, олим-
пийският шампион Любчо Герасков, 
Краси Дунев и аз самият, сме се 
готвили през годините именно в 
тази национална спортна база. Вече 
и спортисти от чужбина проявяват 
интерес да тренират на „Раковски“. 
Обадиха се от Гърция, Швейцария, 
Италия, Египет да дойдат не само 
да тренират, но и да направим об-
мяна на опит и двустранни срещи. 
Интересът е предимно към мал-

ките деца. Тук ще тренират гим-
настици, които искат да бъдат 
шампиони!”

В зала „Раковски” бяха монтирани 
и съвсем нови уреди, като по темата 
Йордан Йовчев поясни: „Обновяването 
струва около 2 милиона и половина 
лева, плюс около 500 000 за уредите, 
които са като тези, на които ще се 
играе на Олимпийските игри в Лондон 
догодина. Имаме нов покрив, уреди, 
фитнес, хотелската част е препра-
вена с апартаментчета. Това съоръ-
жение е завоевание за спорта и гим-
настиката – изключително модерна 
зала и с модерни уреди.”

БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
42

МАЙ
алманах 2011

йордан йовчев  
и гимнастиците ни вече  
с ново място за тренировки 
След ремонта поставиха и олимпийски уреди в зала „Раковски”

Инес Павлова



***
Изпълнителното бюро  на 

Българския олимпийски комитет 
създаде Дисциплинарна комисия. 
Структурата се сформира съгласно 
Наредбата за допингов контрол при 
тренировъчна и състезателна дей-
ност на основание член 54. 

Съставът на Дисциплинарната 
к о м и с и я  с е  о п р е д е л я  о т 
Изпълнителното бюро на БОК след 
съгласуване с министъра на фи-
зическото възпитание и спорта. 
Съставът й е от 9 души: предсе-
дател Николай Маринов (юрист), 
зам.-председатели Моника Рачева 
(юрист) и Мариян Маринов (юрист), 
членове доц. д-р Камен Плочев, 
д-р Боряна Паунчева, д-р Боянка 
Пенчева, Илия Пейчев, Асен Марков 
и Антоанета Боева. 

”При изготвянето на наредбата е 
използван моделът от Световната 
антидопингова агенция (ВАДА). 
Комисията ще разглежда всички 
нарушения на допинг правилата у 
нас и ще взема решения за наказа-
ния. Тя ще е първата инстанция за 
налагане на санкции, като ще пред-
хожда решенията на съответните 
европейски и световни федерации”, 
коментира ген. секретар на БОК 
Белчо Горанов. 

***
Двукратният световен, четири-

кратен европейски първенец и олим-
пийски вицешампион по свободна 
борба Серафим Бързаков се завръща 
към спорта на 36 години. След като 
два пъти прекрати състезателна-
та си кариера, Финката отново е на 

тепиха. След дълги самостоятелни 
тренировки борецът в отлично функ-
ционално състояние записа нови по-
беди в богатата си кариера, а дори 
спечели бронзов медал на силен тур-
нир в Полша. Серафим Бързаков има 
частен клуб по борба в родното си 
село Самуилово, но продължава да се 
занимава и с треньорска дейност. 
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***
Българският олимпийски коми-

тет стана партньор на верига-
та турнири по плажен волейбол 
М-Тел Бийч Мастърс. В календара 
за 2011 година са включени 5 тур-
нира. Основен елемент в новото 
издание на най-силната верига 
по плажен волейбол у нас е т.нар. 
„Детски олимпийски ден“, който ще 
е във Варна на 27 юли, година пре-
ди началото на Летните олимпий-
ски игри в Лондон. Участие в него 
ще вземат деца от волейболните 
клубове в цялата страна. Целта е 
забавлявайки се и усвоявайки основ-
ните практики в плажния волейбол, 
малчуганите да научат повече за 
най-силния спортен маратон в све-
та – олимпийските игри и нейните 
ценности. 

“В основата на партньорството 
е магичната игра плажен волейбол. 
Преди няколко години БОК беше 
партньор на една от тези прояви 
в комплекс “Елените” и тя се про-
веде доста успешно. Оттогава 
имаме наблюдение над М-Тел Бийч 
Мастърс. Поканата за партньор-
ството дойде тази година и от 
организаторите, и от “М-Тел”. 
Нямаше как да откажем. И в олим-
пийския ден – 23 юни плажният 
волейбол ще бъде включен в програ-
мата ни. Готвим изненада, но ще я 
запазим в тайна”, каза на официал-
ното представяне на веригата за 
2011 година ген. секретар на БОК 
Белчо Горанов. 

Водещата ни двойка Ева Чолакова 
и Мария Филипова също благодари-
ха на БОК за подкрепата, като обе-
щаха да се реваншират със спечел-
ване на квота за игрите в Лондон 
догодина. “Само БОК ни помага в 
момента. Много сме им благодар-
ни. Без тях нямаше да можем да 
постигнем нищо досега. БОК мно-
го ни помагат за абсолютно всяка 
една част от подготовката ни, а 
дано отплатата ни към тях е кво-

та за олимпиадата в Лондон! Само 
заради Стефка Костадинова и Белчо 
Горанов продължавам да тренирам. 
Това са хората, който ми помагат 
и ми вярват!”, заяви Ева Чолакова.

***
След среща с премиера на България 

Бойко Борисов, вицеприемиера и фи-
нансов министър Симеон Дянков и 
зам. спортния министър доц. Лазар 
Каменов, президентът на Българска 
федерация по волейбол инж. Данчо 
Лазаров показа факс, с който пре-
зидентът на Европейската во-
лейболна конфедерация CEV Андре 
Майер утвърждава България като 
организатор на финалната евро-
пейска квалификация по волейбол за 
Летните олимпийски игри в Лондон. 
Надпреварата с участието на 8-те 
най-добри тима от Стария кон-
тинент за една квота за Игрите 
ще бъде от 8 до 13 май 2012 годи-
на в София и по-специално в новата 
многофункционална зала. „Добрата 
новина за българския волейбол и 
родния спорт е, че получихме пра-
вото да организираме финалния ев-
ропейски квалификационен турнир 
за Олимпийските игри през 2012 го-

дина. Благодаря най-вече на преми-
ера Бойко Борисов и вицепремиера 
Симеон Дянков. Първо, без зала ние 
нямахме право да кандидатстваме. 
Благодаря на Правителството за 
куража, който намериха в едни та-
кива тежки условия, преодолявайки 
икономическа криза, да се изгради 
такова прекрасно спортно съоръже-
ние. Черно на бяло, както казва пре-
миерът, получихме факса от Андре 
Майер, с който сме утвърдени като 
организатори на това най-голямо 
спортно събитие за Европа следва-
щата година. България ще участва 
като организатор и домакин с 8-те 
най-силни от общо 32 мъжки отбора 
от Европа. Участниците минават 
през 3 квалификационни кръга, но 
ние като домакин директно се кла-
сираме за битката на 8-те във фи-
налния турнир. До спечелването на 
това домакинство се стигна след 
доста преговори. Голямо събитие е 
да получиш тази европейска квали-
фикация и се радваме. Вече имаме с 
какво да кандидатстваме за такива 
състезания, тъй като изискванията 
за такива събития са за зала с ми-
нимум 8 000 седящи места. С тази 
нова зала в София кандидатурата ни 
беше разгледана и утвърдена.”
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Президентът на БОК, Стефка 
Костадинова, заедно с 
Христо Стоичков, Боян Радев 

и Йордан Йовчев приеха факела от 
олимпийската щафета по случай 23 
юни – Международен олимпийски ден. 
На събитието в двора на Българския 
олимпийски комитет бяха още Таня 
Богомилова, Стюърт Питър – зам.- 
посланик на Великобритания, Томас 
Рушицка – изп. директор на „Порше 
БГ” ЕООД, официален партньор на 
БОК, както и Деню Бостанджиев – 
бранд мениджър Фолксваген България.

Повече от 50 студенти, мла-
ди спортисти, ученици от 166-то 
спортно училище „Васил Левски” и 
преподаватели пробягаха разстояни-
ето от НСА до централата на БОК 
на ул. „Ангел Кънчев”, като всеки от 
тях носеше факела в отделна част 
от трасето. Голям интерес предиз-
вика и Малкълм Удъл, служител в по-
солството на Великобритания, който 
също измина разстоянието от НСА 
до БОК като участник в олимпийска-
та щафета. Участниците получиха 
фланелки от БОК и награди от “Мак 
Доналдс” – официален партньор на 
МОК. 

Носителят на Златната топка 
Христо Стоичков прегърна Стефка 
Костадинова и каза: „Едно голямо бла-
годаря на БОК, на бате Боян Радев, на 

Данчо, кака Стефания и всички деца, 
които направиха този ден щастлив 
спортен ден за България. Не всички 
държави могат да имат президент 
на олимпийския си комитет като 
Стефка. Благодаря за възможността 
да съм тук с тези малчугани. Давате 
ми още по-голям кураж, че 2012 година 
ще бъде една от успешните. Винаги 
съм вярвал, че нашите спортисти с 
хъса си са най-добрите. Съвети не мо-
жем да им даваме, БОК няма да има 
организационни проблеми и ще из-
живее едни от най-щастливите си 
дни на Летните олимпийски игри в 
Лондон”, каза Стоичков.

Камата в типичния си стил доба-
ви с усмивка: „С кака Стефания сме 
от един град. Тя, като моя кака с 
няколко месеца, каквото каже, аз го 
правя”. Веднага след това пловдив-
чанинът придърпа към себе си и Таня 
Богомилова, защото тя също е родена 
Под Тепетата и поиска медал от плу-
ването. Шефката на плувната цен-
трала обаче го контрира с думите: 
„Тогава аз трябва да скачам в басей-
на”, а Стефка Костадинова допълни: 
„А аз трябва да скачам”. 

Шегите на Христо Стоичков в 
двора на БОК продължиха най-малко 
20 минути, като освен да се закача с 
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младите ни спортисти, организира 
мини голф надиграване. Преди това в 
двора на централата на БОК пък се 
състоя същинският турнир по мини-
голф за журналисти, организиран от 
БОК и Българската голф асоциация. 
Най-прецизни на четирите сета бяха 

Георги Банов от в. „24 часа” при мъже-
те и Ани Стоилкова от в.”Новинар” 
при жените. Банов спечели и приза за 
„Най-атрактивен играч” – дълъг уикенд 
с тест драйв в Катерино Спа, осигурен 
от „Порше БГ” ЕООД, официален парт-
ньор на БОК, а Стоилкова бе наградена 

с чайник за сервиране на английски чай 
с логото на олимпийските игри Лондон 
2012 , връчен от Стюарт Питърс, за-
местник-посланик на Великобритания. 
Класиралите се на първите три мес-
та получиха и плакети на БОК и на 
Българската голф асоциация.
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По обед празникът се пренесе 
пред НДК, на импровизираното 
игрище за плажен волейбол. Там 
председателят на БОК Стефка 
Костадинова, Христо Стоичков и 
Йордан Йовчев дадоха началото на 
турнира „M-Tel Beach Masters”. 

В същото време около 200 учени-
ци се включиха в Международния 
олимпийски ден във Враца. По тра-
диция и там празникът се отбеля-
за с лекоатлетически крос, но тази 
година програмата беше разноо-
бразена и с демонстрация на нов 
спорт – каяк поло, която се прави 
за пръв път в България. По този по-
вод гост на празника беше и олим-
пийската шампионка по кану-каяк 
Ваня Гешева. Специален гост, освен 
носителката на пълен комплект 
медали – златен, сребърен и брон-
зов от Игрите в Сеул`88, бе и ген. 
секретар на БОК Белчо Горанов. 
Четирима състезатели по каяк – 
Иван Терзийски, Любомир Тодоров, 

Росен Цветанов и Иван Томеров, 
демонстрираха новата игра, коя-
то през 2005 г. е била представена 
официално на Световните игри в 
Дуисбург, Германия под патрона-
жа на Международния олимпийски 
комитет. 

В лекоатлетическия крос в от-
делните възрастови групи първи 
места заеха Нели Славчева от СОУ 
“Васил Кънчов” и Иван Йотов от 
ПМГ при 5–8 клас и Петя Иванова от 
Спортно училище и Димо Стефанов 
от ПТГ при 9–12 клас. Първо място 
в комплексното класиране спечели 
ПМГ, следвани от Спортно училище 
и СОУ “В. Кънчов”. 

Инициативата премина под па-
тронажа на кмета на Общината 
със съдействието на Българския 
олимпийски комитет, лекоатлети-
ческия клуб „Враца“, сдруженията 
„Спорт за теб и мен“ и „Арете“. 
Ваня Гешева и Белчо Горанов се 
срещнаха и с областния управител 

на Враца Пепа Владимирова. Бяха 
разменени мнения относно състоя-
нието на базата, активността на 
младите в областта на спорта, как-
то и предстоящи спортни събития. 

Тържествата по случай Между-
народния олимпийски ден в Пловдив 
пък продължиха повече от едно де-
нонощие на гребния канал. В града 
под тепетата над 1200 участници 
се включиха в масовия крос, в със-
тезанията по ролери, демонстри-
раха уменията си в колоезденето и 
се включиха в конкурс за рисунки на 
олимпийска тематика.

Под мотото „Движи се, учи и 
откривай” Международният олим-
пийски ден бе отбелязан с мно-
жество спортни прояви и в други 
градове на страната – Варна, Русе, 
Благоевград, Правец, Рила, Радомир, 
Белица, Нова Загора, Сливен, Шумен, 
Търговище, Вълчедръм и други. 
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Има явления, които изглеждат 
константни – независимо 
от прищевките на времето, 

през което минават. Някои от лица-
та се сменят, променят се мащаби 
и декори, дори имена, но явлението 
съществува и се превръща в събитие 
– година след година. Това се случва 
с Националната олимпийска акаде-
мия, която отбеляза през 2011 годи-
на ХХІХ си сесия. За първи път от 
създаването й, официалното откри-
ване се лиши от античната рамка 
на Старата митрополия в Несебър, 
но учебната база на НСА край града, 
независимо от трудните времена, 
все пак отново прие участниците в 
олимпийската среща. Графикът е до-

бре познат – лекции, свързани с раз-
лични аспекти на олимпизма, много и 
разнообразни спортни занимания, не-
забравими вечери край лагерния огън. 
Най-важното от всичко това е общу-
ването. То зарежда с нови идеи и цели, 
дава ценна мотивация. Контактът 
с лекторите – от емоционалното 
присъствие на проф. Атанас Георгиев 
до сериозния исторически поглед на 
Катя Иванова – директор на музея 
на спорта, от академичния подход на 
доц. Иван Сандански до завладяваща-
та риторика на доц. Лозан Митев – 
е незаменим източник не просто на 
знания, но и на идеи. Тук всеки може 
да открие своята честота. Има едно 
условие – трябва да стане част от 

общността. Когато това се случи, 
има шанс да изживее своите безцен-
ни моменти. Като Николай Георгиев –  
почетният съпредседател на ОК 
НСА. За своята отдаденост на ка-
узата Николай получи наградата на 
името на проф. Наталия Петрова. 
Най-хубавото е, когато участниците 
наистина вземат нещичко от това 
общуване, нещо, което ще ги накара 
да се връщат отново. За едни това 
е фраза от някоя лекция, за други – 
тема на разгорещена дискусия или 
просто красива среща. Когато се за-
мислих какво ме развълнува истински 
на поредната олимпийска академия, 
в съзнанието ми изплуваха красиви-
те, но и тъжни гледки от Босилеград. 
Разказът на Жалко и неговите прия-
тели за дейността на олимпийския 
клуб в този толкова български край 
ме разтърси. Та те са много повече 
българи от нас самите! Сещам се за 
едно неизпълнено обещание, което си 
дадох. Може би е време, преди следва-
щата ни среща!
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ІV Национален олимпийски фести-
вал „Да открием новите олим-
пийски надежди на България” се 

проведе от 15 до 17 юни 2011 година 
в Албена. Организатор на събитие-
то бе Българският олимпийски ко-
митет с любезното домакинство на 
курортния комплекс.

Националният олимпийски фес-
тивал е проява, включена в утвър-
дената от Общото събрание на БОК 
програма за дейността му през 2011.

Във фестивала участваха над 
500 от най-добре представилите 
се в републиканските шампионати 
за юноши и девойки на възраст 17–
18 години от България в седем вида 
спорт: плуване, тенис на маса, фут-
бол, баскетбол, лека атлетика, пла-
жен волейбол и плажна борба. За пръв 
път в проявата имаше и междуна-
родно участие, като спортисти по 
волейбол и баскетбол от Румъния 
премериха сили в надпревара с бъл-
гарите в отборните спортове.

Официалното откриване бе на 
16 юни пред хотел „Добруджа”. 
Издигнати бяха националните зна-
мена на България и Румъния и знаме-
то на МОК. 

На церемонията присъстваха 
ген. секретар на БОК Белчо Горанов, 
боксьорът Ивайло Маринов - златен 
медалист от Олимпийските игри в 

Сеул‘88, Георги Глушков, изпълните-
лен директор на Българската феде-
рация по баскетбол, Петър Петров, 
отговорник в Зонален съвет по фут-
бол на Варна, Анатоли Илиев – пред-
седател на БСФДЛРГ и Десислава 
Календжиева, мениджър спортни 
събития в Албена.

футБол

В турнира истинска битка и съ-
перничество имаше между отбо-
рите на ЦСКА и Литекс, в чиито 
състави личаха имената на много 
младежки национали. Отборите на 
Спартак Варна, Септември и Дунав 
Русе успяха да реализират равно-
стойни мачове и с това да загатнат 
големия си потенциал. 

БаскетБол

В турнира играта бе по тройки –  
особено популярна и много атрактив-
на. Не случайно Международният 
олимпийски комитет включи този 
формат в официалната програма на 
Първите младежки олимпийски игри 
в Сингапур през 2010. Участието на 
най-добрите юноши и девойки от 
България и Румъния препълни залата 
в к.к. Албена. Двата дни донесоха ис-
тинска наслада на зрителите и из-

ненадаха специалистите със силни-
те и качествени игри. Повториха се 
републиканските финали между дър-
жавните ни шампиони при юношите 
и девойките Евроинс Черно море и 
Черно море Одесос, като победата 
извоюваха румънските младежи. При 
девойките участваха редица нацио-
налки и в битката за първото мяс-
то в много оспорван мач победиха 
румънките.

В проведен разговор между г-н 
Белчо Горанов, генерален секре-
тар на БОК, и представители на 
Румънския олимпийски комитет се 
констатира, че тези спортни фес-
тивали стимулират младежите и 
дават много точна представа за 
нивото на най-перспективните 
спортисти.

плажен волейБол

Това е изключително атрактивна 
дисциплина. Закономерно победител-
ки станаха момичетата от Варна, 
които успяха да се преборят с ру-
мънските си връстнички. Заедно с 
плажната борба те събраха най-мно-
го зрители. Поради големия интерес 
домакините от к.к. Албена предло-
жиха от следващата година те да 
осигурят специалната награда за 
победителите.
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плажната БорБа

В турнира участваха и опитните 
Калоян Колев – абсолютен шампион 
от III олимпийски фестивал в Албена, 
Дилявер Заид – 2 място в кат. 100 кг в 
свободния стил на Европейско първен-
ство за кадети през 2010 г., Мехмед 
Заиди – 2 място в кат. 50 кг в свобод-
ния стил на Европейското първенство 
за кадети през 2010 г. Освен сериозна-
та конкуренция, това беше подготов-
ка за състезанията от Републиканския 
календар по плажна борба и междуна-
родните турнири. Към този спорт се 
проявява все по-голям интерес. 

тенис на маса

От първото издание  на 
Националния олимпийски фестивал 
до сега БФ Тенис на маса е федера-
цията, която подхожда сериозно 
по отношение на подготовката и 
участието със свои състезатели. 
Освен силния турнирен характер, 
състезанието е и квалификация за 
международните турнири в кален-
дара на централата. Често пъти, 
освен задължителния турнир, се 
правят много демонстративни сре-
щи, надигравания между различните 
полове, което повишава още повече 

интереса на самите състезатели и 
на публиката. Двата дни се оказват 
малко за този много популярен сред 
младежта спорт. В състезанията 
по тенис на маса се открои името 
на Сибел Исмаилова от Дунав. 

лека атлетика

За първа година в к.к. Албена се 
събраха най-добрите състезате-
ли в тази възраст. Поканени бяха 
клубове от Шумен, Русе, София, 
Пловдив, Варна и Добрич. Това 
наложи състезателите да бъдат 
разделени в три възрастови гру-
пи. Сили мериха: Евгени Василев –  
комплексен победител в тур-
нир „Тереза Маринова и прияте-
ли 2010”, Мария Величкова – 3-то 
място на 400 м в държавното 
първенство при младша възраст, 
Николета Митова – 3-то място 
в трибой до 16 год. на държавно-
то първенство през 2010 г., Алекс 
Василев – 3-то място на 800 м в 
държавно първенство при мл. въз-
раст през 2010 г. За следващата 
година треньорите на водещите 
лекоатлетически клубове изявиха 
желание състезанието да бъде про-
ведено по системата на кънтри 
кросовете, което дава възможност 
за повече атрактивност.
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плуване

Клубовете от София, Варна, 
Бургас, Русе, Силистра и други участ-
ваха с най-добрите си състезатели. 
В рамките на двата дни състезате-
лите премериха сили в дисциплини-
те кроул, бруст, бътерфлай и смесена 
щафета. Това доведе до много напрег-
ната програма. Над всички се отличи 
националната ни шампионка и рекор-
дьорка Джорджия Кадоглу. Беше ко-
ментирано с тревога изваждането 
на плуването от ученическите игри 
и общото мнение на треньорите е, 
че този фундаментален спорт заслу-
жава повече грижи.

С оглед на големия интерес, който 
Националният олимпийски фестивал 
предизвиква вече четвърта година, 
намираме, че той е необходима форма 
за изява на младите спортисти у нас 
и успешно служи за откриване на мла-
ди спортни таланти. След силното 
представяне на гостите от Румъния 
считаме, че идеята в бъдеще фору-
мът да прерастне в международен 
ще бъде подкрепена. Освен това се 
обмисля организирането и провежда-
нето на зимно издание на фестива-
ла с цел да бъдат обхванати повече 
спортове. Регулярното провеждане 
на този спортен форум допринася за 
развитието на българския спорт.

Белчо горанов: вариантите за зимен 
фестивал са пампорово или Банско

„Нивото на Младежкия олимпий-
ски фестивал в Албена с всяка изми-
нала година се покачва. Хубавото е, 
че участниците в този фестивал 
печелят медали не само на меж-
дународни състезания, но и на ев-
ропейски първенства. Борбата е 
един от примерите, нека и другите 
спортове да ги последват”, комен-
тира ген. секретар на БОК Белчо 
Горанов. 

Вариантите за планирания за про-
веждане на Зимен олимпийски мла-

дежки фестивал са или Пампорово, 
или Банско, разкри още той. 

Белчо Горанов изрази надежда за до-
бро представяне и на предстоящите 
Първи зимни младежки олимпийски 
игри през януари. България има 10 
квоти и очаква още една.
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Навръх Международния ден 
на скейтборда - 21 юни, бе 
открит Скейт парк София, 

който е най-големият по рода си на 
Балканския полуостров. 

На официалното откриване на 
парка присъстваха кметът на 
София Йорданка Фандъкова, прези-
дентът на Българската скейтборд 
федерация Борис Атанасов и три 

от най-изтъкнатите спортистки 
на България – Стефка Костадинова, 
Евгения Раданова и Ваня Гешева, кои-
то след края на активната си спорна 
дейност, заемат ръководни постове 
в българския спорт.

Комплексът се намира срещу УНСС 
в Студентски град и е съвместно 
реализиран от Столична община 
и Българска скейтборд федерация 
(БСФ), като е финансиран изцяло от 
Общината. Съоръжението, чиято 
цена е около 650 000 лева, е предос-
тавено за 5 години на скейт федера-
цията, която ще го стопанисва.

Скейт парк София работи от по-
неделник до неделя от 8:00 до 22:00 
часа. Цената на целодневен билет 
за комплекса е 5 лева, а всеки ден от 
11:00 до 15:00 часа посещението на 
площадката е напълно безплатно за 
всички почитатели на скейтборда, 
ролерите и BMX-a.

Идеята за изграждането на 
Скейт парк София стартира през 
2006 година по инициатива на 
Българската скейтборд федерация. 
Проектът за площадката е из-
готвен от родната централа със 
съдействието на австрийски кон-
султант, специализиран в изграж-
дането на скейт паркове.

Като типичен представител 
на екстремните спортове, шефът 
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на скейтборд федерацията – Васил 
Атанасов, преряза лентата на съ-
оръжението с контузена ръка и на-
гледно обясни защо трябва да се 
кара предпазливо и с необходимите 
протектори.

Ако някой от посетителите на 
Скейт парк София все пак получи 
травма, докато използва комплек-
са, е сключен договор за съдей-
ствие с намиращата се наблизо 
Студентска поликлиника и при 
необходимост скейтърите, блейдъ-
рите и хиксърите ще могат бързо 
да получат лекарска помощ, като 
билетът за площадката включва в 

себе си и медицинска застраховка. 
„Площадката е общинска соб-

ственост, всички съоръжения, 
на стойност над 600 000 лева, са 
финансирани от общината, от 
общински приватизационен фонд 
и от комисията за децата, мла-
дежта и спорта. Специални бла-
годарности на кмета на район 
Студентски – г-н Дилчев, защо-
то той през цялото време беше 
ангажиран с построяването на 
тази площадка”, заяви Йорданка 
Фандъкова.

„Това е отношението към мла-
дите хора – да имат осигурено и 

безопасно място, където да уп-
ражняват любимите си дейнос-
ти. Пожелавам Ви да сте живи и 
здрави, защото не е лесно в този 
труден спорт, пожелавам и успехи 
на Българската скейтборд федера-
ция, защото всеки ден между 11 и 
15 часа целият парк ще се ползва 
безплатно, а в останалото време 
тук ще тренират и деца”, каза 
още кметът на София и разкри, че 
в Студентски град предстои из-
граждане и на фитнес площадка на 
открито, подобна на откритата 
вече такава зад Паметника на съ-
ветската армия.
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***
Ген. секретар на БОК Белчо Горанов 

и спортният министър Свилен 
Нейков наградиха победителите на 
първия турнир за сезона по плажен 
волейбол от веригата „М-Тел Бийч 

Мастърс“ в София. Надпреварата бе 
част от програмата на БОК, посве-
тена на Международния олимпийски 
ден. Победители при мъжете стана-
ха Невен Нешев и Валентин Димов 
от Кърджали. А при жените № 1 са 
Диана Филипова и Дияна Малинова, 

които в оспорван финал победиха 
Светла Ангелова и Ася Динова с 2:1 
(-14, 19, 12).

Призьорите получиха наградите 
си още от Милко Багдасаров, пред-
седател на комисията по плажен 
волейбол към БФВолейбол и Тодор 
Стоянов, технически супервайзер 
на турнира. 

В програмата на веригата по 
плажен волейбол има и специална 
надпревара на 27 юли, посветена на 
олимпийския волейбол точно една 
година преди старта на Летните 
олимпийски игри в Лондон.

***
Ангел Няголов с кон Дъсти Стар 

спечели сребърния тур за приза на 
БОК от турнира за Световната 
купа по прескачане на препятствия 
в Божурище. Националът мина парку-
ра чисто за време 36,36 сек. В съща-
та дисциплина при юношите първи 
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стана Иван Кисьов с Казус Ван Кайзъл, 
като надпреварата бе и квалифика-
ция за европейско първенство. 

В това изпитание стартираха 24 
ездачи, които си поделиха 1800 евро 
от наградния фонд. Призьорите по-
лучиха наградите си от олимпийска-
та шампионка по кану-каяк и член на 
Изпълнителното бюро на БОК Ваня 
Гешева. 

***
Европейската федерация по 

стрелба с лък (ЕМАУ) регистрира 
рекорда на Добромира Данаилова 

от Европейската младежка купа в 
Армения. Бронзовата ни медалист-
ка отбеляза 330 точки на 60 метра. 
Така тя подобри с една точка оцеле-
лия цели 7 години рекорд на рускиня-
та Екатерина Карканова, поставен 
през 2004 г. в Нюмбург (Чехия). Това 
е и първият подобрен международен 
рекорд в историята на българската 
стрелба с лък. 

***
Борислава Ананиева спечели зла-

тен медал в дисциплината бадмин-
тон на 18-те Световни летни игри 
за трансплантирани в Гьотеборг 
(Швеция). Така българката ста-
на новата световна шампионка 
при девойките от 15 до 17-годиш-
на възраст. Българският отбор бе 
от общо 9 участници – 3 деца и 6 
възрастни с трансплантирани бъ-
брек, черен дроб или сърце, които се 
състезаваха в различни дисциплини 
като лека атлетика, бадминтон, 
тенис на маса и други. 

***
Медали завоюваха и българските 

ездачи с увреждания при дебютното 
си участие на международни със-
тезания. На Олимпийския манеж в 
конната база „Маркопуло” 22-годиш-
ната Михаела Иванова, Ездови клуб 
„Багатур” (Казанлък), заедно с коня си 
Розамари заслужи златен медал в дис-
циплината английска езда. Другият 
ни Спешъл Олимпикс атлет Аспарух 
Василев на 31 години от Ездови клуб 
„Конкур” (Ихтиман) зае пето място 
в една от най-оспорваните дивизии. 
Над 50 български коня от цялата 
страна участват в програмата на 
Спешъл Олимпикс.

***
Генералният секретар на БОК 

Белчо Горанов награди президен-
та на Световната федерация по 

таекуондо (WTF) д-р Чун Уон Чо 
с медал „Спортът за един мирен 
свят“ за приноса му в разпростра-
нението на олимпийските ценнос-
ти и развитието на таекуондото. 
Председателят на Българската 
федерация по таекуондо Андрей 
Георгиев пък получи златна знач-
ка на БОК от завеждащата меж-
дународния отдел Румяна Динева. 
Родната олимпийска централа об-
съди с гостите си въпроси за разви-
тието на спорта таекуондо у нас и 
перспективите за участието ни в 
олимпийските игри. Горанов изрази 
задоволство от съвместната рабо-
та с Българската федерация по та-
екуондо, както и възможностите за 
разширяване на сътрудничеството 
и подпомагане на подготовката на 
нашите спортисти чрез програми-
те на „Олимпийска солидарност“ на 
МОК. От своя страна д-р Чо запозна 
БОК с развитието на световното 
таекуондо и новите правила. 
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Eдин медал спечели България 
на ХІ Европейски младежки 
олимпийски фестивал, състо-

ял се през 2011 година в турския град 
Трабзон. С изключение на сребърното 
отличие на джудистката Борислава 
Дамянова в кат. 44 кг и петото мяс-
то на отбора по волейбол, това, кое-
то показаха останалите наши спор-
тисти бе далеч от резултатите на 
победителите в отделните спорто-
ве и общо взето под очакванията.

Във отлично организирания форум 
участваха повече от 3700 спортисти 
на възраст от 15 до 18 години от 49 
държави. Ние бяхме представени от 
43 състезатели в 7 вида спорт: лека 
атлетика – 10, гимнастика – 3, ко-
лоездене – 2, джудо – 10, плуване – 4, 
тенис – 2 и волейбол – 12. Както за 
всяка проява досега, освен организа-
ционно, БОК подпомогна участието 
на делегацията, като осигури за всич-
ки официална спортна екипировка от 
фирма ПУМА. 

Въпреки че не успя да защити ев-
ропейската си титла в джудото от 
Малта, Борислава Дамянова донесе 
единствения медал за България от 
този форум. Това е безспорен успех 
за нея, като се има предвид, че тя 
обикновено се състезава в по-долна 
категория до 40 кг. Останалите ни 
девет представители показаха, че 

имат възможности, но трябва да се 
наблегне на техническото им усъвър-
шенстване и психологическата им 
подготовка. Част от тях – Ралица 
Коева, Магдалена Рангелова, Николай 
Паньовски и Валентин Алипиев – са 
млади състезатели и все още нямат 
нужната рутина. 

Специално изтъкваме участие-
то ни във волейбола. За първи път 
България се представи с отбор мом-
чета. Важно е да отбележим, че учас-
тието на колективните спортове 
във фестивала става след квалифика-
ция от Европейско първенство в тази 
възраст. Благодарение на доброто си 

представяне и класиране на ІV място 
на ЕП през април в Истанбул, наши-
ят отбор доби право на участие и в 
Трабзон. Отборът ни завърши на V 
място, като победи тима на Гърция 
с 3:2 гейма. Изключително добро 
впечатление направи сериозното и 
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професионално отношение към учас-
тието изцяло както на треньорите, 
така и на момчетата от отбора. Във 
всички мачове те бяха силно мотиви-
рани и винаги излизаха с единствена-
та цел да победят, като дадат всич-
ко от себе си. Все още младостта и 
неопитността им са причина да не 
успяват максимално, за да постиг-
нат искания резултат, но желанието 
и хъса, които влагат в мачовете, са 
обещаващи. 

В  г и м н а с т и ка т а  В е ли ко 
Тушев, Драгомир Пеев и Йордан 
Александров допуснаха грешки, 
които ни лишиха от по-добро пред-

ставяне. При планирано класиране 
между първите 20 в отборното, 
България се нареди на 16-о място –  
на малка разлика от отборите в 
челната десятка. За съжаление в 
индивидуалния многобой нито един 
български гимнастик не успя да 
намери място сред първите 24. За 
финалите на отделните уреди, по-
ради голямата конкуренция не пла-
нирахме участие, но Велико Тушев 
се представи отлично на халки и 
влезе във финала с пети резултат, 
а на самия финал зае 7-о място. Това 
можем да отчетем като много до-
бро представяне за България.

Добри думи заслужиха и състе-
зателите по плуване. Участието 
им в 4 финала е успех. Най–добре се 
представи Никола Димитров на 200 
метра бътерфлай и на 400 метра съ-
четано плуване, като и в двете дис-
циплини реализира лични постижения 
и се класира съответно на 10-о и на 
12-о място. Марина Николова също 
плува добре на 200 метра бътерфлай 
и на 400 метра съчетано, като зае 
съответно 14-о и 16-о място. С ли-
чен рекорд на 1500 м свободен стил 
Теодоси Чернев се нареди на 15-о мяс-
то. Велина Личовска плува на равни-
щето на най-добрите си времена. Тя 
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е с една година по-млада от остана-
лите състезателки, като неопит-
ността й попречи да се представи 
по-добре. 

В леката атлетика ангажимен-
ти към Европейското първенство за 
девойки попречиха на най-силните 
ни състезателки в тази възраст –  
Галина Николова и Карин Околие –  
да участват в Трабзон. Самите 
стартове на фестивала могат да 
се сравнят с континентално пър-
венство по отношение на силата. 
Специалистите отбелязват, че пове-
чето от българските представители 
са постигнали резултати близки или 
по-добри от личните си рекорди. Само 
двама от тях обаче намериха място 
сред първите 10: Моника Георгиева 
е 5-а на 1500 метра с 3.39:42 мин., а 
Тихомир Иванов – 7-и на висок скок с 
2 метра. Факт е, че тези класирания 
не кореспондират с доскорошните ни 
успехи в този основен спорт, за кое-
то специалистите имат следните 
две обяснения: нежеланието им да 
форсират подготовката с цел съхра-
няване и постепенно изграждане на 
състезателите и липсващите нор-
мални условия за подготовка в цялата 
страна. 

В турнира по тенис Виктория 
Очева записа хубава победа над фин-
ландката Петра Пииртола с 2-6, 

6-3, 6-3, но във втория кръг отстъпи 
пред италианката Беатрис Ломбардо 
с 6-2, 5-7, 4-6, която по-късно завър-
ши 4-та на сингъл и спечели сребро 
на двойки. При момчетата Габриел 
Донев бе елиминиран в първия кръг с 
0-6, 1-6 от представителя на Дания, 
който впоследствие стигна до 1/4 фи-
нал. Недостатъчната физическа под-
готовка се оказа най-слабото място в 
играта на Донев за момента.

Не бе запомнящо се участието 
на двамата ни представители в 
колоезденето. В критериума Минко 
Донковски не попадна между първите 
16 в своята група, което му отреди 
участие във Финал Б, а Валери Иванов 
не завърши квалификацията поради 
падане. В преследването по часовник 
и в шосейната надпревара двамата 
се класираха извън първите 50 от 96 
стартирали.

В заключение следва да отбеле-
жим, че българските спортисти с 
малки изключения се представиха 

според моментните си възможнос-
ти, но повечето от тях бяха далеч 
от резултатите на победителите 
в отделните спортове. За съжале-
ние този път останахме само с един 
медал, което би следвало да породи 
загрижност и да доведе до съответ-

ните анализи и решения за промени в 
дейността на спортните ни федера-
ции. Специалистите ни налагат изво-
да, че спортистите ни притежават 
потенциал, но се нуждаят от пове-
че участия в подобни състезания за 
придобиване на рутина и психическа 
устойчивост. 

Все още спортните федерации 
не отдават нужното внимание на 
този фестивал. Част от треньори-
те също не поставят в дългосроч-
ните си планове въпросните със-
тезания, подценяват ги за сметка 
на други първенства и турнири, а 
това пречи за максималната изява 
на техните възпитаници. От пред-
ставянето е видно, че отборите и 
участниците се определят и ком-
плектоват в последния момент, 
единствено с цел да се участва. 
Явно този форум не заляга сериозно 
в спортния календар на спортните 
централи, а той е една чудесна въз-
можност за ранна адаптация към 

изискванията на големия спорт. 
Българските федерации, треньори 
и млади състезатели не бива да 
подценяват фестивала като шанс 
за трупане на опит и идеална въз-
можност за среща с най-добрите 
връстници на континента. 
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Премиерът Бойко Борисов за-
едно с вицепремиера и минис-
тър на финансите Симеон 

Дянков, министъра на физическото 
възпитание и спорта Свилен Нейков, 
както председателя на БОК Стефка 
Костадинова и Христо Стоичков 

присъстваха на официалното пред-
ставяне на уникалния „Кът на олим-
пийския шампион” в Арена Армеец. 
Специалният сектор, изобразяващ 
спортната слава и успехи на бъл-
гарските олимпийски шампиони, се 
намира на втория етаж на новоот-

критата нова многофункционална 
зала в София.

„Кът на олимпийския шампион” 
съдържа снимки на всички злат-
ни медалисти и велики спортисти 
на България. Христо Стоичков, 
Боян Радев, Мария Гроздева, Румяна 

Нейкова, Здравка Йорданова, Петър 
Киров, Стела Енева, Христо Марков, 
Таню Киряков, Екатерина Дафовска, 
Нораир Нурикян, Петър Лесов, 
Валентин Райчев, Сийка Келбечева, 
Стоянка Груйчева, Николай Бухалов и 
много други славни родни медалисти 

присъстваха и при отслужването на 
водосвета. 

Премиерът Бойко Борисов обяви 
след разговор с Боян Радев, че след 
като вече има кът, скоро ще бъдат 
направени и скулптури на олимпий-
ските ни шампиони около залата на 
4-ти километър. „Боян Радев даде 
едно предложение, което с Дянков 
много ни хареса – да направим едни 
скулптури на всички олимпийски 
шампиони и да се сложат около зала-
та. Мисля, че и олимпийските шам-
пиони останаха доволни и от това, 
че сме увековечили техните пости-
жения. Тук ще бъдат почетени и бъ-
дещите олимпийски първенци“, каза 
министър-председателят.
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***
П о с о л с т в о т о  н а 

Великобритания и Българският 
олимпийски комитет отбелязаха 
една година до официалното от-
криване на Летните олимпийски 
игри в Лондон – 27 юли, с лекция 
на проф. Джим Пери. Събитието 
бе в резиденцията на бул. „Васил 
Левски” 36 и събра студенти, 
преподаватели от НСА, спортни 
деятели и журналисти. С кратка 
филмова презентация страна-
та–домакин потърси и отговор 
на въпроса, защо тя бе избрана 
да посрещне Олимпийските игри. 
Специален гост на събитието бе 
Джим Пери, професор по философия 
на спорта в университетите в 
Лийдс и Прага. 

Неговата лекция на тема 
„Олимпизмът като либерална идея: 
универсални ценности, мултикул-
турализъм, мир и международно 
разбирателство, връзка с консо-
лидацията на либералните демо-
крации в Европа през ХХ век“ бе 
изслушана с голям интерес и пре-
дизвика много дискусии и въпроси. 
В словото си Пери засегна основ-
ните предизвикателства, които 
стоят пред световното олимпий-
ското движение в наши дни.

***
Олимпийска алея „Лондон 2012” 

бе открита в Северния парк в 
столицата. Лентата преряза-
ха ген. секретар на БОК Белчо 
Горанов, спортният министър 
Свилен Нейков, както и и.д. по-
сланик на Великобритания у нас 
Катрин Барбер. „Надявам се иг-
рите в Лондон да са по-успешни 
за нас, отколкото тези в Пекин“, 
заяви Горанов. След официалната 
част министър Нейков и посланик 
Барбер пробягаха 2012-метровото 
разстояние. В инициативата се 

включиха малчугани и лекоатлети 
от софийските клубове. Всички 
участници получиха символични 
медали.

***
Пьонгчанг ще бъде домакин на 

Зимните олимпийски игри през 
2018-а, реши 123-ата сесия на 
Международния олимпийски ко-
митет в Дърбан (Южна Африка). 

Южнокорейският град бе избран 
още при първо гласуване, като по-
лучи 63 вота срещу 25 за Мюнхен 
(Германия) и само 7 за третия 
претендент – Анеси (Франция). 
Зимните олимпийски игри през 
2018 година ще бъдат 9 до 25 фев-
руари. Пьонгчанг кандидатства 
за трети пореден път, след като 
загуби вота за организиране на 
Игрите през 2010 г. (Ванкувър, 
Канада) и 2014-а (Сочи, Русия). 
Пьончан стана третият град от 
Азия след японските Сапоро (1972) 
и Нагано (1998), който ще домакин-
ства на подобен спортен форум. 
Република Корея вече има опит с 
организиране на Летни олимпий-
ски игри – в Сеул през 1988 г.
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След участия на всичките 12 
световни първенства, в про-
грамата на които фигурира 

плувният маратон в открити води, 
Петър Стойчев спечели титлата на 
25 км в Шанхай. Топлите води на Жълто 
море станаха арена на кошмарно теж-
ко състезание – и заради петчасовото 
плуване, и заради борбата с високата 
температура на водата. Златният 
медал е първи за България от световно 
първенство по плуване.

Заради тежките условия стартът 
на състезанието бе изтеглен за 6 часа 
сутринта, но въпреки това надпре-
варата бе на косъм от предсрочно 
прекратяване. Правилникът не раз-
решава състезания във вода, по-топла 
от 31 градуса, а по време на надпре-
варата бе измерена температура от 
30,9 градуса.

Стойчев финишира за 5.10:39,8 часа –  
на 35,8 секунди пред втория Владимир 
Дячин (Русия). Преднината, с която 
българинът спечели титлата, е неза-
помнена за всичките 12 световни пър-
венства, на които е плувано на 25 км. 
Бронза спечели Чаба Герчак (Унгария) с 
5.11:18,1 ч.

 – Какво означава да плуваш 25 кило-
метра във високо темпо, и то във вода 
около и над 30 градуса?

– Трудно е да се опише. На практика 
трябва да го изпиташ, за да разбереш 

за какво става дума. Организаторите 
изтеглиха старта от 6 часа сутрин-
та, финиширахме след 11 часа местно 
време. По време на плуването разбрах, 
че температурата на водата посто-
янно се е покачвала, стигнала дори 
пределните 30,9 градуса на официал-
ния термометър на шампионата. Ако 
беше ударила 31 градуса, прекратява-
ха състезанието. Така е по регламент. 
Натоварването е неописуемо. Но аз 
плувах леко през цялото състезание...

– А ако бяха прекратили 
надпреварата?

– Имаше и такава възможност. 
Получих информация за това от тре-
ньора ми Красимир Туманов, който 
беше на понтона, покрай който минава-
хме на всяка обиколка, че има и такава 
вероятност. До този момент плувахме 
в група от двадесетина души отпред 
и аз спринтирах, защото вече бяхме 
изминали средата на дистанцията и 
при спиране на състезанието щяха да 
се зачетат временните резултати. Но 
по-късно разбрахме, че ще плуваме 25 
километра и понамалих темпото.

– Кога всъщност спечелихте све-
товната титла?

– Както казах, през цялото време 
ми беше сравнително леко, нямах кри-
зи, движех се добре по дистанцията. 
Постепенно от челната група от два-
десетина плувци, в която бяха цели 

петима световни шампиони (б.а. – до 
Шанхай Стойчев бе трети във вечна-
та ранглиста на топ медалистите в 
открити води с 6 отличия – сребро и 
5 бронза),изоставаха по няколко души. 
Някои, като виждаха, че нямат шанс 
да наваксат, дори се отказаха. Като 
именития италианец Валерио Клери. 
Около 1600 метра преди финала запо-
чнах финалната си атака. Когато ос-
таваше един километър, вече бях на-
пред с десетина метра и засилих още 
повече темпото. За да финиширам с 
преднина от около 60 метра и цели 36 
секунди разлика от втория – руснака 
Владимир Дячин, който има три све-
товни титли досега и си остана с тол-
кова. А германецът Томас Лурц, с кого-
то тренираме заедно от Нова година 
и спечели петте километра в Шанхай, 
беше много уморен и въобще се отказа 
да плува най-дългата дистанция при 
тези условия.

– Тази разлика е най-голяма в исто-
рията на световните първенства на 
25 километра...

– Да, така е. Радвам се, че вероятно 
в последния си старт на световно все 
пак успях да спечеля титлата. Едва ли 
ще плувам на шампионата на планета-
та през 2013-а... Бях втори по възраст 
сред участниците сега на 25 километ-
ра. Само един чех е по-възрастен от 
мен, но той не завърши. Затова този 
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си представях  
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Николай Кръстев



златен медал ми е толкова скъп – най-
накрая го взех и него. Стиснах зъби и се 
преборих. Горд съм с първата световна 
титла за България в плуването.

– Но на десетте километра не плу-
вахте така добре. Защо?

– Не бях подготвен, най-вече психи-
чески, за толкова топла вода. Защото 
сега на 25-те километра се видя, че и 
в такива условия мога да плувам бър-
зо. Все пак водата е топла за всички, 
нали? Не успях да вляза сред първите 
10 на десетте километра, което още 
отсега ми даваше олимпийска квота 
за Лондон. Но до осмия километър бях 
в призовата тройка, после изостанах. 
След това си казах, че на по-дългата 
дистанция трябва да се представя 
много по-добре. И да стана световен 
шампион! Докато плувах, постоянно се 
опитвах да си представям, че около мен 
има ледени късове. Че водата е студена, 
студена, студена... В нашия спорт пси-
хологическата нагласа е изключител-
но важна. Пък и плуването беше доста 
бързо – пет часа и десет минути на 25 
км означава едно бързо темпо.

– Ако трябваше да избирате – 
титла или олимпийска квота на 10 
километра?

–  Т и т ла т а ,  р а з б и р а  с е . 
Олимпийската квота ще си я спечеля. 
Тук в Шанхай първите 10 взеха визи 
за Лондон. На 9 и 10 юли в Сетубал, 
Португалия, е олимпийската квалифика-
ция, която излъчва още 14 състезатели. 
Последната 25-а квота е за домакините 
от Великобритания. Така че само да съм 
жив и здрав, квотата за Лондон ще си я 
спечеля. Не че сега не бях подготвен за 
нея, но просто не се получи плуването 
ми на 10 километра. А компенсацията 
със златото сега е прекрасна за изпус-
натия шанс отпреди 4 дни. Докато 
разговаряме, виждам от балкона на хо-
телската си стая трасето, на което 
плувахме. Оставам със страхотни спо-
мени от Шанхай и от това световно.

– Кой ви поздрави първи от България?
– Първо ми се обади шефът на плувна-

та федерация Георги Аврамчев. Усетих, 
че е много развълнуван и много доволен. 
Зарадвах се страшно много, като се 
чух с майка ми и баща ми. Всъщност 

най-горд съм точно с техните пох-
вали. Посвещавам титлата на цяла 
България, но още повече на тези, които 
се интересуват от прекрасния и най-
здравословен спорт, наречен плуване.

– Какво ви каза треньорът Туманов 
преди състезанието?

– Че условията са еднакво тежки за 
всички и вярва в моя успех, защото съм 
добре подготвен и имам сили за светов-
ната титла. Както винаги се оказа аб-
солютно прав.

– На световното в Барселона през 
2003-та изпуснахте с една десета от 
секундата световната титла на 25 
километра...

– На практика се получи така, но то-
гава остана нещо недоизяснено при фи-
ниширането. Върху панела връхлетяхме 
трима души и на мен ми дадоха трето 
място, въпреки че атакувах пръв. Така 
и не излезе видеозапис, който да доказва 
коректността на крайното класиране. 
Но това е история вече с осемгодишна 
давност и много вода изтече оттогава. 
Най-важното е, че сега аз съм светов-
ният шампион.
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По с о л с т в о т о  н и  в 
Лондон ще се превърне 
в „Българска къща” по 

време на Летните олимпийски 
игри в английската столица. 
Това стана ясно след постигна-
та договореност между БОК и 

Министерството на външните 
работи с активното съдействие 
на министър Николай Младенов.

Така ще бъде спазена една ве-
ликолепна традиция, след като 
подобни центрове бяха изградени 
по време на предишните игри в 

Атина и в Пекин. В Гърция през 
2004 г. бе наета солидна къща с 
огромен двор в близост до основ-
ните олимпийски обекти, а в ки-
тайската столица през 2008 г. 
подобна роля изпълняваше сгра-
дата на посолството ни в Китай.

Целта е и сега, в Лондон, тази 
традиция да бъде продължена. Тя 
ще позволи на многото живеещи 
и учещи наши сънародници във 
Великобритания да имат повече 
възможности за срещи и разгово-
ри с българските спортни звезди. 
По време на Игрите посолският 
ни комплекс ще събира всяка ве-
чер българските олимпийци, тех-
ните треньори и ръководители 
с представителите на медии-
те, на бизнеса, политиката и 
културата. 

Част от тези срещи ще бъ-
дат предавани пряко по телеви-
зията в България. Предвиждат 
се много изложби, тематични 
вечери и други прояви, които 
със сигурност ще съдействат 
за сплотяване на олимпийския 
ни тим, за повдигане на духа му, 
а и несъмнено ще помогнат на 
всички наши сънародници да се 
почувстват малко по-българи по 
време на Летните олимпийски 
игри в Лондон.
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по време на летните олимпийски игри през 2012 г. 

посолството ни в лондон  
става българска къща
Традицията от Атина и Пекин продължава  
с нови прояви за повдигане духа и сплотяване  
на сънародниците ни по света 

Тодор Шабански



***
Спортният комплекс на ЦСКА 

„Червено знаме” на четвърти ки-
лометър ще се превърне в модерен 
олимпийски център. Това ще стане, 
след като във владение на обектите 
от многофункционалната база влезе 
Министерството на физическото въз-
питание и спорта.

Процедурата по преминаването 
на базите от ръцете на военното 
министерство в тези на ведомство-
то на Свилен Нейков е стартирана. 
Решението за смяната на владете-
ля на спортните бази е взето от 
Правителството. Специалисти опис-
ват броя и състоянието на обектите, 
които трябва да получи спортното 
министерство.

МФВС ще получи плувния комплекс 
„Червено знаме”, волейболната зала 
„Васил Симов“, както и залите по гим-
настика, бокс, борба, джудо, самбо, 
хандбал, спортното училище, закрита 
лекоатлетическа писта и стрелбище. 
Във владение на военните ще остане 
само половината от хотел „Българска 
армия”, който също ще бъде реновиран. 

Общата стойност на ремонтите в 
плувния комплекс ще бъде поне 10 мили-
она лева. Реновацията на останалите 
зали и бази ще струва още около 20 ми-
лиона лева.

Идеята на МФВС е около новата 
зала Арена Армеец да се оформи моде-
рен олимпийски център за българския 
спорт.

***
Премиерът на България Бойко 

Борисов, председателят на БОК Стефка 
Костадинова и министърът на спорта 
Свилен Нейков откриха Световната 
купа по художествена гимнастика в 
София. 

С очарователна церемония, учас-
тие, в която взеха трупата на Нешка 
Робева, хип-хоп изпълнители и млади 

гимнастички, бе даден стартът на 
състезанието категория А в Арена 
Армеец. 

Премиерът на България пожела ус-
пех на българските състезателки и по 
лично свое желание застана за снимка 
с очарователните момичета – Силвия 
Митева, Биляна Проданова и ансамбъла. 

„В условията на криза 220 хиляди лева 
ни струва Световната купа. България 
има традиции – в миналото, в насто-
ящето и в бъдещето на този красив 
спорт. Искам да пожелая на българския 
отбор да се окичи с медали и да се върне 
на първото място, на което винаги е 
бил“, заяви министър-председателят. 

От своя страна грациите ни му бла-
годариха за сърдечните думи и жеста 
залата да бъде безвъзмездно отдадена 
за ползването по време на турнира от 
Световната купа. На церемонията 
присъстваха още председателят на 
БФХГ Мария Гигова, представители 
на Международната федерация по ху-
дожествена гимнастика (ФИГ) и други.
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Леонид Базан отвоюва втора 
олимпийска виза за България в 
свободната борба и общо пета 

за страната ни в трите стила на све-
товното в Турция. В зала “Синан Ердем” 
вицешампионът на Европа остана на 
прага на финала при 60-килограмови-
те. Спря го японският ас Юнемицу, 
който не му даде шанс на полуфинала –  
0:2 (0:2,2:4). “Този азиатец е бърз като 
гепард, взел допинг”, коментираха в 
кулоарите.

За бронза Базан загуби от Хасанов 
(Азербайджан) – бореца, от когото про-
игра еврофинала и в Дортмунд през ап-
рил. И сякаш пролетното поражение по-

влия индиректно и на сегашния сблъсък. 
Базан се бори предпазливо, преотстъпи 
тотално инициативата и с изключение 
на една контраатака за 2:0 в началото 
на втората част не блесна с нищо. А 
при безспорната класа на азера това 
стигна само за почетна загуба. На фи-
нала иранецът Кермани спечели срещу 
японеца Юнемицу с 2:0 (1:0, 3:0). 

А преди битката за бронза Базан 
записа 3 победи. Първо позабавлява пуб-
ликата с Добле от Конго. Африканецът 
налиташе като камикадзе и въпреки 
разходката “от гръб на врат” не се 
отказа до края. Последва кръстопътен 
сблъсък за нашия борец с непознатия 

севернокореец Сонг Янг. В този двубой 
Базан показа екстракласа, като напра-
ви малко атаки, но винаги в точния 
момент, и записа желаните точки. По 
този сценарий премина и битката с 
Гоциан (Молдова).

Не се разви обаче така ситуацията в 
тежката категория. И Димитър Кумчев 
(120 кг) започна с приятно забавление 
срещу Кааби (ОАЕ), но още в следва-
щия кръг бе елиминиран от Магомедов 
(Азербайджан).

Борецът Кирил Терзиев отново пока-
за, че както може да победи всеки, така 
и може да допусне и малко очаквани за-
губи. За съжаление в Истанбул бронзо-
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вият медалист от Пекин 2008 доказа 
втората констатация. България за пър-
ви път загуби на голямо първенство от 
Венецуела на свободна борба, след като 
близо 20 г. нашите правят съвместни 
лагери с латиноамериканците и са им 
учители в борбата.

След жребия бившият треньор на 
националите Иван Цонов предупре-
ди в родния лагер да не се радват, че 
Терзиев среща испанец на 1/32-финала и 
евентуално венецуелец на 1/16-финала. 
“Нашият е губил на турнир от този 
венецуелец и ще е тежко.” Уви, оказа се 
дори фатално за Терзиев. Преди 2 г. той 
падна на световното в Дания от Жадав 
(Индия), но тогава азиатецът стигна 
до бронза, доказвайки, че не е случаен. 
Сега и венецуелецът стигна до малкия 
финал, като разби в репешажите русна-
ка Саргуш.

А в Истанбул сензация направи 
Матос (Пуерто Рико), който стигна до 
финал при 60-килограмовите, където за-
губи от Кудуков (Русия).
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Шефът на родната цен-
трала по борба Валентин 
Йорданов спечели още 

едно състезание извън тепиха. 
Международната федерация (ФИЛА) 
ще открие треньорска академия в 
София. Рекордьорът по титли в род-
ния спорт използва отличните от-
зиви на федерациите за работата 
на световния център в комплекса 
“Диана” като аргумент в спора къде 
да е седалището. 

В крайна сметка Изпълкомът на 
ФИЛА реши да се довери на България 
за новата си идея заради традици-
ите в древния спорт и марковата 
школа на страната ни. Индиректно 
е повлияло и настояването на МОК 
за треньорска академия по борба, коя-
то да раздава лицензи като тези във 
футбола. А именно в “Диана” от го-
дина върви програмата “Олимпийска 
солидарност”, която също трупа чер-
вени точки за България.

Президентът на ФИЛА – швей-
царецът Рафаел Мартинети, шефът 
на Европейската централа (СЕЛА) 
Цено Ценов и Валентин Йорданов 
финализираха в неделя параметрите 
за академията. Водеща роля в нея ще 
има бившият треньор на национали-
те в свободния стил и преподавател 
в Националната спортна академия 
Огнян Макавеев. Официалното от-
криване се очаква в началото на 
2012 г.
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Те спечелиха златни отличия 
от световното първенство 
по художествена гимнастика 

и накараха българите отново да из-
живеят мигове на триумф с един от 
любимите си спортове. В рамките на 
няколко дни шестте момичета от ан-
самбъла – Ренета Камберова, Михаела 
Маевска, Цветелина Найденова, 
Елена Тодорова, Християна Тодорова 
и Катрин Велкова, отново станаха 
любимки на цяла България. След две 
тежки години на изграждане и много 
работа старши треньорът Илияна 
Раева и нейните помощнички Ина 
Ананиева и Мариела Пашалиева съз-
дадоха звезди.

През август, в първото официално 
състезание в новооткритата „Арена 
Армеец” в София, те постигнаха нещо 
немислимо – победиха Русия, Италия 
и Беларус, за да спечелят многобоя на 
най-престижния турнир за сезона, 
единственият от категория „А” на 
Световната купа. 

След по-малко от месец стана-
ха световни шампионки от финала 
с обръчи и ленти. Заминаха за пър-
венството в Мие с единствената 
цел – да спечелят олимпийска кво-
та за игрите в Лондон. Сътвориха 
сензация. Не просто се класираха за 
олимпийския турнир, но и грабнаха 
отличия в трите възможни финала. 

Започнаха с бронз в многобоя – изклю-
чителен успех, защото конкуренци-
ята в олимпийската дисциплина е 
убийствена – носителят на три по-
редни олимпийски титли – ансамбъ-
лът на Русия, световните шампионки 
от последните три години Италия 
и формацията на Беларус изглеждаха 
бетонирани за тройката, към която 
се стремяха още поне три отбора. 
Единствено българките играха без 
грешка, представяйки две запомнящи 
се композиции. Топките - по музика на 
Георги Андреев. Обръчи и ленти, по-
ставени по „Фантомът на операта” 
на Андрю Лойд Уебър. Последва още 
едно бронзовото отличие от финала 
с топки, за да дойде най-емоционал-
ният момент. Последен стартов 
номер в шампионата с обръчи и лен-
ти. Отново съчетание, изиграно без 
грешка. Гимнастичките получават 
поздравления от треньорките за до-
бре свършената работа. В този миг 
никой от тях не предполага какво ще 
последва. Дори не забелязват екрана 
с класирането. Ето че трибуните 
в прекрасната зала в Монпелие се 
взривяват – българките получават 
най-високите оценки. Това означава 
световна титла. Разразява се буря 
от емоции – първоначалната изне-
нада бързо е изместена от прегръд-
ки, усмивки и водопади от сълзи. 

Много по-късно, когато се прибират 
в България и усещат огромното ме-
дийно внимание, красавиците от 
българския ансамбъл осъзнават какво 
са направили. Те не просто спечели-
ха златни отличия, но и върнаха на 
българите позабравените моменти 
на насладата от триумфа и може би 
най-важното – съживиха чувството 
ни за национална гордост. 

Някак в сянката на този успех 
остана едно също много важно по-
стижение за българската гимнасти-
ка. Бронзовите отличия на Силвия 
Митева от световното първенство 
в Мие. Най-добрата ни гимнастичка 
показа, че е готова да се бори с всич-
ки в световния елит и успява да се 
доближи до извънземните рускини. 
Нелепа грешка с обръча я лиши от 
бронз в многобоя, но взе две бронзови 
отличия на бухалки и лента, а в дру-
гите два финала остана четвърта.

Успехите на гимнастичките от-
ключиха у нас, българите, едно колко-
то хубаво, толкова и опасно чувство 
на очакване. Сега всички очакват на 
олимпийските игри в Лондон сенза-
ционните събития да се повторят. 
А това е толкова трудно! Успех, 
момичета!
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Глобалният партньор на 
Олимпийските игри Samsung 
и неговият български клон 

ще даде шанс на трима българи да 
вземат участие в пренасянето на 
Олимпийския огън преди Летните 
олимпийски игри в Лондон през 
2012 година. 8000 души ще се включат 
в щафетата, която тръгва на 19 май 
от Ирландия и ще измине общо 8000 
мили (12 875 км) по време на 70-днев-
ния тур. 

Номинираните ще бъдат избрани 
в онлайн кампанията „Предложи кой 
да носи Олимпийския огън на Лондон 
2012”. Всеки може да номинира при-
ятел или познат, ако смята, че за 
него/нея е присъщо споделянето на 
олимпийска страст, дух и ценности.

Кампанията ще протече в интер-
нет и ще има специално разработена 
страница във Facebook и сайта www.
bulgaria-nomination.com. В сайта 
участниците ще могат да номини-
рат някого, като публикуват исто-
рията му. Няма ограничения във фор-
мата на описание, историята може 
да съдържа текст, снимки, видео, звук 
в избрана от автора комбинация. Тя 
трябва да е поднесена ясно и разби-
раемо, да не нарушава етичните или 
законови норми и да отговаря на въ-
проса защо номинираният заслужава 
да носи Олимпийския огън.

Първата фаза на кампанията ще 
продължи до 30 септември, когато 
всеки българин, който споделя олим-
пийските ценности ще може да на-
прави номинация онлайн. Жури, със-
тоящо се от представител на клона 
на Samsung в България и трима бъл-
гарски блогъри, ще избере историите 
на 12 номинирани. От тях широката 
публика ще избере тримата, които 
заслужават да носят Олимпийския 
огън на 19 юли във Великобритания. 
Обявяването на българите, които ще 
носят факела в олимпийската щафе-
та, ще бъде направено след оконча-
телно потвърждение от централния 
офис на Samsung в Лондон.

Българският клон на Samsung 
Electronics вярва в един от основни-
те олимпийски принципи – важно е 
участието, а не победата, затова 
историите на още трима достойни 
ще бъдат наградени с продукти на 
Samsung.

„Ние в Samsung се вълнуваме да 
бъдем част от шествието по пре-
насяне на факела с Олимпийския огън. 
Така имаме възможността да изпъл-
ним нашата цел и да сме сигурни, 
че Олимпийски игри са достъпни за 
всички. За нас е чест да представим 
българските олимпийски факлоносци, 
които ще вземат участие в тако-
ва световно празненство на успеха 

и всеотдайността като Летните 
олимпийски игри. Игрите са създа-
дени, за да бъдат споделени от всич-
ки, където и да се намират”, каза 
Юлия Павлова от българския клон на 
компанията. 

Компанията има изградени тра-
диции в партньорството си с лет-
ни и зимни олимпийски игри: от 
Игрите в Атина през 2004, Торино 
през 2006, Пекин през 2008. Сега ком-
панията ще подкрепи и предстоящ-
ия форум в Лондон през 2012 годи-
на. Английската футболна легенда 
Дейвид Бекъм ще бъде световният 
посланик на Samsung за Летните 
олимпийски игри в Лондон догодина.
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Волейболните ни национали не 
успяха рано да се класират за 
Летните олимпийски игри в 

Лондон. Любимците на България ще 
изминат по-трудния път към виза, 
и то в битка с осемте най-силни ев-
ропейски отбора на финалната ква-
лификация за Стария континент в 
София между 8 и 13 май 2012 година. 
Неубедителното представяне на се-
лекцията на Радостин Стойчев на 
Евро 2011 ни лиши от възможност-
та да играем на Световната купа 
в Япония, където се дават първите 
три квоти за Лондон. Но как се раз-
виха волейболните битки?

Над 21 часа ти трябват да стиг-
неш с автобус до Прага. Защо дотам 
ли? За да видиш отблизо старта на 
волейболистите ни на Европейското 
първенство. Преходът е тежък, на 
4 часа имаш 15–20 минути почивка 
и разтъпкване, но само мисълта, че 
скоро ще те осветят светлините на 
О2 Арена, че ще застанеш на метър и 
половина от полето, където високи-
те момчета от България ще мерят 
сили с най-добрите на континента, 
са по-силни от умората и тежестта 
в краката.

А тези 21 часа на 4 колела са нищо в 
сравнение с 5-те месеца всекидневни 
тренировки поне по 4 часа в залата на 
Владо Николов и компания. Толкова труд, 

схеми, щанги, контузии, пренебрегване 
на личното и... фал в първия мач, и то 
срещу Словакия. Шок – изненадващо 
поражение с 2:3 гейма под възгласите 
„Българи, юнаци” и плакати с надпи-
си като „Един отбор, една мечта – 
България” на родните фенове по трибу-
ните в залата в Прага.Хиляди лишения 
и накрая си надигран от определяния 
като непретенциозен отбор на бив-
шия помощник на Андреа Анастази –  
Емануеле Дзанини. Неприятно, но не 
е за първи път. Подобно бе открива-
нето на Евро 2007 и загубата ни от 
Финландия.

Вярата, смисълът и блясъкът се 
връщат след успех 3:1 гейма над евро-
пейския №1 Полша, а после и напук на 
сметките срещу Германия – 3:1 гей-
ма, като по този начин пратихме 
Бундестима у дома... Победната 
серия спира след 3:0 срещу Естония 
в плейоф, равняващ се на 1/8-фи-
нал на Европейското първенство в 
Карлови Вари. Просто тежестта на 
Владимир Алекно и Русия са невъзмож-
ни за родните състезатели. Родните 
волейболисти загубиха от братушки-
те с 1:3 гейма на четвъртфиналите, 
отпаднаха от Европейското първен-
ство, а ръстовите руснаци станаха  
полуфиналисти.

Словакия ни обърка плана и смет-
ките или по-точно волейболистите 

ни сами си го стовариха на плещите. 
А защо? Явно има нещо, което не е на-
ред, защото след като си бил и Русия, 
и Сърбия, и Полша, и Италия, ти ос-
таваш 6-ти, а те в Топ 4 на Европа. 
Пък и поляците като съдомакин с 
Дания те спасяват и няма да се на-
лага да играеш евроквалификации за 
2013-та.

Иван Милкович цяло лято почиваше, 
но на 27-то европейско и финала във 
Виена постигна целта си – родната 
му Сърбия за втори път е с титла и 
злато. Съседите биха Италия и стъ-
пиха на върха, като заедно с адзурите, 
Полша и Русия отиват на Световната 
купа в Япония и разпределението 
на първите три квоти за олимпий-
ския волейболен турнир в Лондон. 
Да им завиди човек на плавите –  
имат си Новак Джокович, баскетбо-
листи, волейболисти, ватерполисти, 
добри класни други спортисти, че и 
по-добър футбол. Ама и мисленето, и 
организацията им е по-друга.
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Радо Стойчев искаше спортно-
технически въпроси, а се наложи да 
отговаря за феърплея и смисъла на 
спорта – защо сме били, а не сме пад-
нали от Германия, за да избегнем мача 
с Русия на 1/4 финалите. Феновете 
бяха раздвоени, но защитниците на 
законите на спорта си припомниха, 
че в миналото Наполеон след битка-
та при Ватерло, изпраща кратко пис-
мо до френския парламент със следния 
текст „Загубихме всичко, спасихме 
честта на Франция”. Българските 
волейболисти запазиха честа на на-
цията ни, победиха, но след това бяха 
елиминирани. Голямата им грешка бе 

неуспехът в първия мач на европей-
ския форум. Поражението на старта 
от шампиона в Европейската лига 
Словакия развали всички прогнози и 
ни лиши от защита на бронзовите ни 
медали от Евро 2009. А всичко това 
пък ни коства и ранно класиране за 
летните олимпийски игри в Лондон 
или поне опит за участие в първото 
разпределяне на квоти. Но пък нело-
гичната през лятото за феновете 
треньорска прогноза, че Италия е 
фаворит за финал, се сбъдна. А оне-
зи поляци и руснаци с калкулаторите 
и театралните заложби играха за 
бронза.

Равносметките и поуките са за-
дължителни. Защо толкова топки 
просто пускахме, а не завършвахме, и 
то не в един мач, а във всички, сякаш 
да не поемеш отговорността, ако не 
успееш? Защо сякаш бяха момчета-
та ни по-леки и отскокливи в София 
срещу Сърбия, а в Чехия само срещу 
Полша и първия гейм с Русия бе така? 
Има още въпроси. Едно обаче не тряб-
ва да се променя – стилът, мотото и 
вярата, рецептата: точка за точка, 
мач за мач, победа за победа! Промени 
ще има, но те трябва да са градив-
ни, не кардинални. Защото, след като 
миналата година на Световното 
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волейболистите ни не стигнаха до 
финалите в Рим, сега канселираха хо-
денето си до Виена и европейските 
финални сблъсъци, догодина трябва да 
са в Лондон!

А замисляли ли сте се какво е на 
играчите, които вместо да играят, 
гледаха финала по телевизията?! Този 
мач те преследваха месеци наред, ли-
шиха се от семействата си от май 
до есента, и без почивка, отпътуваха 
към различни точки на земното кълбо, 
където веднага започнаха трениров-
ки вече с клубовете си.

Повярвайте ми, по телевизията е 
едно, още по-гадно е да се прибереш 
след 21 часа в автобуса и да гледаш 
от малкия екран мача, който си ча-
кал да гледаш с участието на българ-
ските волейболисти. Той е във Виена, 
а ти и отвореният ти куфар сте в 
София.

Но един ден и това ще стане. 
Ще играем финал! Националите ни с 
всичките си кусури са мъжкари! Още 

по-настървени и амбицирани, че и на 
инат на всички и заради всичко, ще 
го постигнат.

Финалът бе изигран, медалите 
раздадени, светлините угасени, сезо-
нът на националите ни отмина... До 
следващия мач има само... 8 месеца. 
Тъжно е, но малката надежда, която 
дори кара лъжичката в гърлото да 
потръпне, идва от феновете и едно 
клипче – избрани моменти от изяви-
те им, а като фон е песента, с която 
се явихме на Евровизия – „На инат“ и 
Поли Генова:

... о, аз знам, ще намеря сили в мен...

... няма да ме видят пак сломена...

... няма да отнемат моята вяра...

... ще намеря сила в мен
и небето да достигна, колко мога 

да постигна!
... има смисъл още да остана...
Да, ние можем да постигнем!
Сърбия е на върха и празнува след 6 

победи от 6 мача. България е тъжна, 
раздвоена, изморена след 3 успеха от 

5 срещи. Бихме най-добрите за ста-
тистиката, но медали за това няма.

P.S. към волейболните ни нацио-
нали: До следващия лагер-сбор през 
2012 година и голямото изпита-
ние – олимпийската квалификация с 
8-те най-добри европейски отбори 
само за една квота (Сърбия, Испания, 
Словения, Италия, Германия, 
Финландия и Словакия), помнете една 
мисъл на Нелсън Мандела, която си 
пазех за Вас и за Виена: “Благодаря на 
Бога, за моята непобедена душа. Аз 
съм господар на съдбата си. Аз съм 
капитанът на душата си!”. Научете 
се и вярвайте, че сте непобедими!
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***
Българският спортен арбитраж 

е с нов председател. Поста заема 
Маргарита Златарева, препода-
вател в Нов български универси-
тет и доцент по „Граждански про-
цес“. Кариерата й преминава през 
Районния и Окръжния съд в Пловдив, 
Върховния съд и Конституционния 
съд на Република България. 

Златарева заменя на поста Марио 
Димитров, който стана магистрат 
и подаде оставка, за да избегне кон-
фликта на интереси. Българският 
спортен арбитраж разглежда жалби 
за отмяна на решения на органи на 
спортните организации, както и въ-
просите, свързани с допинга на бъл-
гарски спортисти на територията 
на страната. 

***
Капитанът на националния от-

бор на България по бокс Детелин 
Далаклиев спечели квота за учас-
тие на Летните олимпийски игри 
в Лондон догодина. Визата той си 
осигури след като на Световното 
първенство по бокс в Баку се класиха 
за четвъртфиналите в кат. до 56 кг. 

Световният шампион от Милано 
2009 обаче не успя да вземе медал, 

след поражение именно на четвърт-
финалите. Олимпийската квота за 
Лондон на Далаклиев, който участва 
и на Игрите в Атина 2004, е 26-тата 
в актива на България.
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Симеон Щерев бе обявен за 
треньор №1 в света за 
2011 г. в женската борба от 

Международната федерация (ФИЛА). 
Класацията се прави за първи път. 
Наставникът бе предпочетен зара-
ди убедителните успехи на неговата 
възпитаничка Станка Златева, коя-
то този сезон за пети път спечели 
световната титла. Олимпийската 
вицешампионка има и 5 европейски 
златни медала.

Претендент за отличието бе и 
треньорът на 8-кратната №1 в све-
та Саори Йошида (Япония). Нейните 
успехи обаче не са само при един 
наставник, което е натежало при 
избора на техническия комитет на 
ФИЛА. За разлика от своя треньор, 
Златева досега четири пъти е обя-
вявана за №1 в женската борба за 
годината от ФИЛА, включително и 
през 2010-а.
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Председателят на БОК Стефка 
Костадинова връчи награда-
та на Международния олим-

пийски комитет „Спорт и социална 
отговорност“ на кмета на София 
Йорданка Фандъкова. 

Призът за това, че спортът е от-
говорност, се дава за нейния принос 
като градоначалник за развитието 
на спорта в столицата, за създаване-
то на условия за спортуване на хора в 
неравностойно положение и на деца, 
лишени от родителски грижи, как-
то и за подобряване на условията на 
спорт в училищата. 

На церемонията в гранд-хотел 
„София“ присъстваха спортният ми-
нистър Свилен Нейков, олимпийските 
шампиони Здравка Йорданова, Ваня 
Гешева, Таня Богомилова, Христо 
Марков. Сред гостите на търже-
ството бе и футболната легенда 
Христо Стоичков, който също поз-
драви г-жа Фандъкова за получения 
приз. Присъстваха още членове на 
Изпълнителното бюро на БОК, както 
и спортни деятели.

Фандъкова сподели, че голямата 
цел за развитието на спорта на гра-
да е изграждането на нов Национален 
стадион в София. Вероятно той ще 
е в кв. Враждебна и ще се прави на 
принципа на публично-частното 
партньорство. 
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Отборът на Дунав 2010 от 
Русе спечели Каменица 
ФЕНкупа 2011, след като от-

страни по пътя към финала всички-
те си конкуренти. 9-тата надпре-
вара е част от официалния календар 
събития на Българския олимпийски 
комитет. Централата е партньор 
на аматьорския футболен турнир, а 
пивоварната – спонсор на БОК.

С големия финал на Каменица 
ФЕНкупа 2011 завърши и любими-
ят турнир на футболните фенове в 
България, който бе изключително ус-
пешен – в надпреварата участваха 
над 15 000 „звезди от квартала“, кои-
то изиграха над 1500 мача и отбеля-
заха повече от 10 000 гола. Раздадени 
бяха над 300 индивидуални награди за 
участниците и повече от 7000 пода-
ръка за феновете. Догодина, за десе-
тото юбилейно издание на най-голе-
мия аматьорски футболен турнир на 
България, организаторите обещават 
още повече емоции и награди.

Първенците от Дунав 2010 за пър-
ви път вдигнаха най-престижната 
аматьорска купа на България, като 
победиха с 2:1 във финала столичани-
те от Клетката, които вече имаха 
една ФЕНкупа във витрината си. 
Емоциите на публиката не бяха при-
същи само за финалния мач – още в гру-
повата фаза се получиха сензационни 

резултати, които изпратиха бивши 
шампиони като хасковското Слънце и 
шуменските Трите мечки рано-рано 
„извън играта“. Преди финалния мач 
третото място заслужиха Еталон 05 
от Монтана, които победиха с дузпи 
другия столичен тим – Бригада. 

С индивидуални призове бяха от-
личени „Най-добрият вратар на тур-
нира“ – Петко Петков от Еталон 05, 
„Най-атрактивният състезател“ –  
Николай Стоилов от Бригада и 
„Голмайсторът на турнира“ – Калин 
Стаменов от Клетката. Купата за 
феърплей получиха момчетата от 
Ремиза (Стара Загора).

Шампионите от Дунав 2010 полу-
чиха купата си лично от Димитър 
Пенев, а „Каменица“ АД им подари 
възможността да посетят и гледат 
на живо мач на любимия си европей-
ски отбор. Още на сцената, веднага 
след като получиха мечтаната шам-
пионска титла, играчите от Русе 
официално обявиха, че ще гледат мач 
на своите любимци „Барселона“ на 
техния „Ноу камп“.

Макар голямата награда да бе за 
отбора шампион, организаторите 
от „Каменица“ АД бяха помислили и 
за публиката. В рамките на първия и 
втория ден от турнира се проведоха 
три игри за публиката – „Гол от кор-
нер“, „Дълга дузпа“ и „Греда“, а всички 

участници, които успяха да преми-
нат квалификациите имаха шанса 
да спечелят иновативни награди. 
Награди получиха и над 400 от зри-
телите – за тях имаше много суит-
чърти, топки, футболни екипи, шапки 
и, разбира се, превъзходна Каменица.
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Българските борци отвоюваха 
още две купи за безчетната си 
спортна съкровищница, стъп-

вайки на пиедестала и в отборното 
първенство на Европа.

В зала „Дружба” на комплекса 
„Лужники” нашите защитиха висо-
ката си репутация с безапелационни 
победи над Турция и в двата стила, за 
което взеха отборни премии по 10 000 
долара. Класиците спечелиха малкия 
финал с унизителното за съседите ни 
7:0, а в свободната борба ликувахме с 
5:2 победи.

Воденият от Братан Ценов тим 
действаше като наказателен от-
ряд и в първите 4 срещи съперни-
ците не можаха да спечелят дори 
част за едната чест. Александър 
Костадинов (категория до 55 кг), Иво 
Ангелов (60), Пламен Петров (66) и 
Илиян Георгиев (74) разбиха конкурен-
цията с по 2:0, като техническите 
точки бяха 21:0.

Инфарктно преминаха срещите 
на световния шампион от Москва 
2010 Христо Маринов (84) и тежкия 
Иван Иванов (120), които изстрадаха 
успеха в последните секунди. № 1 на 
планетата Елиас Гури при 96-кило-
грамовите направи шоу за публиката 
и 30 секунди преди края дори си позво-
ли да “разнася като пазарска чанта” 
съперника си по тепиха - 2:0 (4:0, 5:1).

В свободния 
стил спорът 
реално се реши 
от друг наш 
световен шам-
пион – Михаил 
Ганев (84), три-
умфирал точ-
но край Кремъл 
преди 14 месе-
ца. Българинът 
с много воля пре-
чупи турчина 
Билчли – 2:0 (1:0, 
3:2), в нажежена 
до червено схватка, изнервила мак-
симално треньор № 1 на България на 
2010 г. Симеон Щерев.

Ефектни тушове постигнаха брон-
зовият олимпийски медалист Кирил 
Терзиев (74) за 1,05 мин. и Димитър 
Кумчев (120) за 5,55 мин. над № 1 на 
планетата и Европа при юношите 
Али Гурбуз. Много зрелищен в двубоя 
си бе Владимир Дубов (60), фиксирал 
10:0 точки в двете части.

Победата на честта за конкурен-
тите записа лидерът им Балчи (96) 
над Мирослав Гешев, а две схват  ки 
не се играха заради травми в по-
луфиналите. Радослав Великов (55) 
спечели без борба. Леонид Базан (66) 
загуби – не излезе поради разтеже-
ние на ръката.

В спора за първото място и за на-
градния фонд от 100 хиляди долара 
в свободния стил Русия надделя над 
Азербайджан с 4:3. Финалът между 
същите държави се повтори и при 
класиците, където домакините ли-
куваха със 7:0.

Сблъсъците между най-скъпопла-
тените отбори взривиха залата и 
най-вероятно фондация „Керимов” ще 
даде допълнителни бонуси. Олигархът 
е спонсор на Руската федерация по 
борба, но тази година се прочу с ме-
гапокупки във футболния „Анжи”. 
Неслучайно снимка на бразилската 
звезда на дагестанския тим Роберто 
Карлуш е в списанието за Еврокупата 
по борба до тази на милиардера 
Сюлейман Киримов. 
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бронзови  
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Владимир Памуков



В началото на месец ноември 
женският волейболен тим на 
България имаше тежка зада-

ча да се пребори за първото място 
в предолимпийската квалификация 
в Баку. Азербайджанската столица 
бе домакин на мачовете, след които 
единствено победителят щеше да 
получи възможност да продължи бор-
бата за Лондон 2012.

Предквалификацията дойде в 
изключително специфичен мо-
мент за националната ни гар-
нитура. След пълен провал на 
Европейското първенство без 
спечелен гейм. Лято 2011 бе съ-
пътствано от редица скандали –  
отстраняване на основни състеза-
телки, секс скандал и освобождаване 
на селекционера Драгутин Балтич.

Малко преди предолимпийската 
квалификация обаче Българската 
федерация по волейбол назначи 
италианския специалист Марчело 
Абонданца, който трябваше да 
възроди отбора. В екипа му оста-
на и временният наставник Димо 
Тонев, който изведе момичета-
та на Европейското първенство. 
Абонданца върна в състава капитана 
Ева Янева, Мария Филипова и Дияна 
Ненова и нещата потръгнаха.

Българките заминаха за Баку с 
ясната идея, че основен фаворит 

е тима на домакина Азербайджан, 
който се представи и далеч по-ус-
пешно на Европейското първенство. 
Именно с Азербайджан и Дания мо-
мичетата на Абонданца трябваше 
да се изправят в предварителната 
група.

Първият мач срещу Дания мина 
леко и българките спечелиха с 3:0 
(25:12, 25:16, 25:16) за едва час и 5 
минути игра. Ева Янева и Елица 
Василева бяха най-резултатни с по 9 
точки, но по-любопитното е, че поч-
ти всички избранички на Абонданца 
показаха добра и резултатна игра.

Срещата срещу Азербайджан във 
втория ден трябваше да отговори 
на въпроса дали наистина България 
има шанс да излезе като победи-
тел от турнира. Първият гейм бе 
за домакините и завърши при 25:18. 
Втората част от мача обаче българ-
ките се стегнаха и затвориха гейма 
при 25:19. Тук някъде момичетата на 
Абонданца върнаха увереността си 
и въпреки загубата в третия гейм 
при 25:19 успяха да докарат мача до 
тайбрек, след като затвориха част-
та с 25:23. Последният пети гейм 
бе и най-добрата част за нашенки-
те в мача и той бе затворен с 15:7. 
Елица Василева бе най-резултатна с 
16 точки, а капитанът Страшимира 
Филипова завърши с 13 точки.

Успехът над Азербайджан донесе и 
първото място на България в група Б 
от турнира и участие на полуфинал 
срещу Украйна. В него българките 
имаха проблеми само в третия гейм. 
До тогава „лъвиците“ бяха взели пър-
вите две части, оставяйки украин-
ките на 22 и 20 точки. Загубата на 
третата част при 25:23 за Украйна 
не доведе до сътресения и четвър-
тата част бе спечелена на 17 точки 
за крайното 3:1 за България, Елица 
Василева записа отново 16 точки, 
което я направи и най-резултатна 
в мача.

В същото време Азербайджан на-
дигра Чехия с 3:1 в другия полуфинал 
и очаквано достигна до втори мач 
срещу България.

Финалът в Баку се игра пред близо 
2000 зрители, които бяха уверени в 
успеха на своите любимки. 22-ми-
нутният първи гейм обаче попари 
както публиката, така и волейбо-
листките на Фаиг Гараев. България 
затвори частта при 25:12 и даде 
ясна заявка, че няма да се предаде 
лесно. Вторият гейм обаче домаки-
ните се стегнаха и успяха да взе-
мат при 25:21. Третата част от-
ново бе за България – 25:18. Мачът 
стигна до тайбрек. Азербайджан взе 
четвъртата част при 25:15. Част, 
в която българките явно съхраниха 
силите си за решителния тайбрек. 
Той бе повече от успешен и бе спе-
челен с 15:9, с което България спе-
чели турнира в Баку и правото да 
участва в решителната олимпий-
ска квалификация в Турция. Елица 
Василева отново бе най-резултат-
на за България, но с по-скромните 
10 точки.

Съставът на България в предолим-
пийската квалификация в Баку: Диана 
Ненова, Таня Събкова, Добриана 
Рабаджиева, Цветелина Заркова, 
Габриела Коева, Ева Янева, Любка 
Дебърлиева, Мария Каракашева, 
Мария Филипова, Елица Василева, 
Страшимира Филипова (капитан), 
Емилия Николова.
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Ръководството на Българския 
олимпийски комитет (БОК) 
представи делегацията 

ни, която ще участва на първите 
Зимни младежки олимпийски игри в 
Инсбрук. На първите по рода си зим-
ни игри 11 млади български талан-
ти ще се състезават в шест вида 
спорт – ски алпийски дисциплини, 
ски бягане, ски скок, сноуборд, би-
атлон и шейни. Почти всички от 
тях присъстваха на церемонията в 
магазин МаксСпорт в София. Всички 
участници в Инсбрук бяха облечени 
в стилните облекла на HALTI, спе-
циално изработени за делегацията 

ни в оранжево-червената гама. Да 
изпрати подобаващо спортистите 
дойдe председателят на БОК г-жа 
Стефка Костадинова. Сред гости-
те бяха още генералният секре-
тар на БОК г-н Белчо Горанов, г-жа 
Румяна Динева, шеф на мисията ни 
в Инсбрук, спортният министър 
г-н Свилен Нейков и генсекът на 
Българска федерация ски г-жа Пепа 
Мицева. 

„Вярвайте в себе си и покажете 
най-доброто, на което сте способ-
ни, на най-големия спортен форум за 
младежи“, пожела г-жа Костадинова 
на младите ни таланти. Също така 

председателят на БОК благодари на 
правителството и на премиера за 
подкрепата, която оказват на спор-
та. Г-жа Костадинова връчи грамо-
та на бившата биатлонистка Лилия 
Пандурова, която ще е първият офи-
циален млад посланик на игрите. От 
името на Първа инвестиционна бан-
ка – генерален спонсор на БОК – все-
ки от олимпийците ни по традиция 
получи плюшено лъвче за късмет. По 
време на тържествената церемония 
бе представен и плаката, изработен 
специално за българското участие в 
игрите от известния наш график 
Божидар Икономов.
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За 20-и пореден път фондация 
„Български спорт” връчи свои-
те награди „Спортен Икар”. 

Церемонията, организирана съвмест-
но с Българския олимпийски комитет, 
се състоя в Софийската градска худо-
жествена галерия в присъствието на 
спортисти, треньори, деятели, ръко-
водители, приятели, много гости от 
различни сфери на нашето общество. 
Всички те дойдоха да отдадат заслу-
жена почит към труда и успехите, 
към годините, отдадени на спорта и 
неговото популяризиране. Наградите 
„Спортен Икар” както винаги бяха 
уникалните пластики на художника 
Христо Христов.

Няма спор, че 2011 г. ни донесе мно-
го медали – над 170 наши спортисти 
в 30 вида спорт спечелиха за България 
повече от 90 златни, 70 сребърни, 95 
бронзови отличия в над 70 световни 
и европейски първенства, кръгове от 
световни купи, световни игри и меж-
дународни турнири. Близо 40 титли 
и медали донесоха спортистите с 
увреждания от различни шампиона-
ти по света. В колективните спор-
тове 11 отбора записаха 12 златни, 
6 сребърни и 13 бронзови медала. Но 
въпреки това истината е, че прег-
лътнахме не малко разочарования. 
Особено по отношение на очаквания-
та ни за олимпийски квоти за Игрите 

в Лондон 2012. Надеждите обаче все 
още са живи, защото квалификацион-
ните първенства и турнири по от-
делните спортове продължават и 
през 2012 година.

Традиционните награди „Спортен 
Икар”, започнали своето летобро-

ене от 1992 г., когато първи носи-
тел стана единственият ни двоен 
олимпийски шампион на едноместно 
кану Николай Бухалов, определи от-
ново специалното жури на фондация 
„Български спорт”. Носители на прес-
тижните призове за 2011 г. станаха 
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следните спортисти:
В категорията за най-проспе-

риращ млад спортист – Владимир 
Зографски – световен шампион за 
младежи до 18 г. на голяма шанца от 
Отепaa, Естония, и Тайбе Юсейн –  
световен шампион по борба за де-
войки от Румъния в категория до 
63 кг, с второ място на Евро 2011 в 
Дортмунд, победител в турнира „Дан 
Колов-Никола Петров”. 

Спортен Икар за впечатляващо 
представяне получиха Константин 
Паскалев – абсолютен световен шам-
пион по класически културизъм и по-
бедител до 175 см от световното по 
бодибилдинг в Талин 2011, европей-
ски шампион от София 2011, побе-
дител до 175 см на турнира „Арнолд 
Класик” в Мадрид 2011, и Кубрат 
Пулев – шампион за професионали-
сти в тежка категория – носител 
на Интерконтинентална купа на 
Международната боксова федерация 
от Лудвигсбург 2011.

Спортен Икар за достойно пред-
ставяне взеха Петър Стойчев, све-
товен шампион по плуване в открити 
води на 25 км от Шанхай 2011, втори 
на Евро 2011 на 25 км в открити води 
от Ейлат, Израел, носител на 11-а по-
редна Световна купа по плувен мара-
тон, и Елис Гури – световен шампион 
по борба класически стил в кат. до 

96 кг от Истанбул 2011, трето мяс-
то на Евро 2011 в Дортмунд, победи-
тел в турнира „Дан Колов – Никола 
Петров” и в турнира „Дейвид Шулц”.

Големият Спортен Икар за по-
стижение на годината бе за Станка 
Златева, световен шампион по борба 
в кат. до 72 г. от Истанбул 2011, тре-
та на Евро 2011, победител в тур-
нира „Дан Колов – Никола Пертов” и 
носител на Златния пояс, победител 
в турнира „Яшар Догу”, със сребърен 
медал от турнира в Лондон. 

С награда за феър плей бе отличе-
на изключителната спортна кариера 
и етично поведение на футболиста 
Стилиян Петров, записал 169 мача 
в Англия, капитан на „Астън Вила” 
от 3 години, с рекордните 105 мача 
с националния отбор на България, ка-
питан на националите вече 8 години. 
Той запази етично поведение и на те-
рена, и в живота. 

По традиция Управителният съ-
вет и Съветът на дарителите на 
фондация „Български спорт”  също 
връчват свои специални награди. И 
тази година те възнаградиха млади 
и много талантливи наши спорти-
сти и атлети с увреждания, които 
приятно изненадаха и за пореден 
път доказаха духа и силата на побе-
дителите, ветерани с нестихваща-
та жажда за успехи и спортни изяви. 
Така с награди за 2011 г. фондаци-
ята удостои: Виктория Радева –  
10-годишната шахматистка само 
потвърди огромния потенциал на 
българската нация, като стана све-
товен шампион за девойки на пър-
венството в Калдас Нова, Бразилия 
(до 18 г.); Стефани Стоева, която 
зарадва многобройните фенове на 
бадминтона с европейска титла 
за девойки от Португалия 2011; 
Ружди Ружди – световен и европей-
ски шампион по лека атлетика за 
спортисти с увреждания, с меда-
ли на гюле, диск и копие; Ивомира 
Михайлова – европейски шампион 
в кат. над 78 кг по джудо за спор-
тисти с нарушено зрение, с брон-

зов медал на Световно първенство 
и сребърен медал в абсолютна ка-
тегория на Световно първенство 
за 2011 г.; Петър Панайотов, за ко-
гото 2011-а определено бе неговата 
годината – освен че стана шампион 
в тежкия лекоатлетически пето-

бой на Европейските мастърс игри 
в Линяно 2011, преди това стана 
носител и на 3 златни медала от 
Балканиада по лека атлетика за ве-
терани в Домжале, Словения.

Специален приз за разширяване 
на международната изява на тени-
са чрез Европейското първенство по 
плажен тенис в България бе връчен на 
Българската федерация по тенис.

Призът за Отбор на годината 
получи националният ансамбъл по 
художествена гимнастика, кой-
то ни върна оптимизма, че отно-
во може да имаме златни момиче-
та – Ренета Камберова, Михаела 
Маевска, Цветелина Найденова, 
Елена Тодорова, Христина Тодорова 
и Катрин Велкова спечелиха злато-
то на Световното първенство в 
Монпелие, Франция. Момичетата 
грабнаха бронз в многобоя и на топ-
ки. Така си гарантираха и участие 
на Олимпийските игри в Лондон 
догодина.
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България ще бъде домакин на 
едно от най-големите със-
тезания в световния женски 

тенис – Турнира на шампионките 
на WTA в следващите три години. 
Кандидатурата на страната ни 
спечели избора за домакинство на 
проявата при голяма конкуренция на 
заседание на Борда на директорите 
на Женската тенис асоциация, кое-
то се проведе в Лондон по време на 
“Уимбълдън”. 

Турнирът на шампионките на 
WTA за 2012 г. ще се проведе от 31 
октомври до 4 ноември в новата мно-
гофункционална спортна зала “Арена 
Армеец”. В състезанието, наричано 
още “Малкия Мастърс”, имат пра-
во да участват осем тенисистки - 
шест печелили през годината турнир 
на асоциацията според класирането 
им в световната ранглиста и две с 
“уайлд кард”. Това ще бъде най-голяма-
та проява в историята на българския 
тенис. 

Турнирът бе учреден от WTA през 
2009 г. и първите му три издания 
са в Бали, Индонезия. През минала-
та година шампионка стана Ана 
Иванович (Сърбия), а в първото изда-
ние титлата спечели Араван Резаи 
(Франция). Сред участничките личат 
имената и на Даниела Хантухова 
(Словакия), На Ли (Китай), Саманта 

Стосър (Австралия), Марион Бартоли 
(Франция), Алиса Клейбанова (Русия), 
Янина Викмайер (Белгия), Шахар Пеер 
(Израел) и т.н. 

“Този турнир е невероятна въз-
можност за България. Той се отра-
зява от всички най-големи световни 
медии и това ще има положителен 
ефект върху имиджа на столицата 
София и на страната ни. За българ-
ските любители на спорта също ще 
бъде уникален шанс да наблюдават на 
живо някои от най-големите звезди 
на световния тенис. Най-хубавото е, 
че се преборихме поне една българка 
да може да участва с “уайлд кард”, ко-
ментира президентът на Българска 
федерация по тенис, зам.-председа-
тел на БОК и член на Изпълнителното 
бюро на олимпийската ни централа 
Стефан Цветков. 

“Това е уникално постижение за 
България и за българския тенис като 
цяло. Изключително съм щастлива. 
Ще направя всичко възможно да зарад-
вам родната публика на турнира в 
София”, пък коментира новината пър-
вата ни ракета при жените Цветана 
Пиронкова.

Главният изпълнителен директор 
на WTA и председател на Борда на ди-
ректорите на асоциацията Стейси 
Аластър и Стефан Цветков сложиха 
подписите си върху официалния до-

говор, с който България се приема за 
домакин на турнира на шампионките 
на WTA за период от три години от 
2012-та до 2014-та. На церемонията 
присъстваха министър-председате-
лят на България Бойко Борисов, вице-
премиерът и министър на финансите 
Симеон Дянков, министърът на физи-
ческото възпитание и спорта Свилен 
Нейков и Цветана Пиронкова.
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***
Нова супермодерна лекоатлети-

ческа писта беше открита официал-
но на стадиона в Правец. Лентата 
бе прерязана от вицепрезидента 
на Международната федерация 
по лека атлетика (ИААФ), прези-
дент на Олимпийския комитет 
на Украйна и член на МОК Сергей 
Бубка, председателя на БОК Стефка 
Костадинова, спортния министър 
Свилен Нейков, президента на БФЛА 
Добромир Карамаринов, област-
ния управител на София Красимир 
Живков, кмета на Правец Румен 
Гунински, посланика на Украйна в 
София Микола Балтажи и шефа на 
Атлетическата федерация на стра-
ните от Персийския залив Ахмад Ал 
Камалис Ахмад Ал Камали.

Сред гостите бяха знаменити 
бив ши лекоатлети, сред които олим-
пийският шампион Христо Марков, 
Светла Димитрова и други.

„За мен е чест, че съм тук. 
Поздравявам всички с тази отлич-
на лекоатлетическа писта, която 
ще даде възможност на български-
те спортисти да се готвят и да 
постигат върхови резултати. Дори 
и аз, като я гледам сега, искам да се 
съблека по спортен екип и да започ-
на да тренирам. Това съоръжение ще 

даде възможност и на спортисти не 
само от България, но и от Балканския 
регион да тренират. Вече е факт и 
историческото споразумение меж-
ду Асоциацията на Балканските 
атлетически федерации (АБАФ) и 
Атлетическата федерация на стра-
ните от Персийския залив. Леката 
атлетика е Номер 1 сред олимпийски-
те спортове. Мисля, че БОК и БФЛА 
работят добре. Разговарях с прези-
дента на олимпийския Ви комитет 
Стефка Костадинова, с министъра 
на спорта и президента на българ-
ската федерация за развитието на 
нашия спорт за Летните олимпий-
ски игри в Лондон и за бъдещето като 
цяло. Мисля, че вършат добра работа 

и, разбира се, трябва да продължат 
с подкрепата на Правителството, 
защото то трябва да изгради стра-
тегия как да внедри спортът в мо-
дерна България”, каза олимпийският 
и световен шампион, и настоящ ре-
кордьор на планетата в овчарския 
скок Сергей Бубка. Той бе част и от 
Първата балканска лекоатлетическа 
гала, на която бяха почетени и на-
градени най-добрите лекоатлети от 
региона.

Инвестицията в съоръжението е в 
размер на 1,1 милиона лева. Първото 
голямо международно състезание на 
новата писта ще бъде Европейската 
купа по бягане на 10 000 метра през 
2013-та година.

БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ
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