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Скъпи приятели,
Пред вас е осмото издание на годишния Алманах на Българския олимпийски
комитет. Той обхваща дейността през 2014 г., в която най-важните събития бяха Зимната олимпиада в Сочи и Вторите младежки летни олимпийски
игри в Нанджин. Участието и поуките от представянето на българските
олимпийци са подробно коментирани и анализирани в настоящото издание.
Богатият снимков материал също спомага да си припомним и да запечатаме
в съзнанието си най-значимите мигове от годината.
Искам специално да обърна внимание на българското представяне в Нанджин.
Младите олимпийци донесоха огромна радост със спечелените 7 медала,
3 от които златни. Това е прекрасна новина за българския спорт, която загатва потенциал и по-добро бъдеще. За всички нас обаче отличията са огромна отговорност да съхраним и доразвием тези таланти. Поздравления и
за нашата световна звезда в сноуборда Сани Жекова, която отново доказа
невероятна класа и силен характер на Олимпиадата в Сочи.
В Алманах 2014 ще намерите детайлна информация за официалните ни контакти и сътрудничеството с международните и българските спортни
структури, както и с други институции. Годината донесе съществени промени в МОК, приетите кардинални решения от Програма 2020 са важна предпоставка за прогрес и добро бъдеще на световната олимпийска общност.
Изданието припомня също така българските спортни успехи през 2014 г.
и маркира основните активности по едни от най-важните приоритети на
БОК – подпомагане на младите наши таланти и почитане на спортните ни
легенди.
С този Алманах обобщаваме цялостната богата и разностранна дейност на
българското олимпийско семейство през 2014 г. Вярвам, че изданието ще
бъде полезно и ще задоволи интереса на всички пленени от олимпийските
ценности и идеали в България.

Стефка Костадинова
Председател на БОК
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СТАРТИРА ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ
НА „НАУЧИ СЕ ДА КАРАШ СКИ”
Пламен Вълков

което правим за нашите деца и бъдещите поколения в ските“. От страна на „Милка“ Радостина Радкова обяви, че с удоволствие подкрепят това прекрасно начинание.
„Винаги с готовност се включваме в „Научи се да
караш ски“. „Милка“ е свързана дълбоко със зимните

спортове и ще продължи да подкрепя този чудесен
проект“. Всички деца, участвали в старта на „Научи се да караш ски“, получиха по един шоколад „Милка“ и сувенири от шоколадовия гигант. Такива ще
получат и всички участници в шестото издание на
„Научи се да караш ски“.

Шестото издание на проекта „Научи се да караш ски“ на Българска федерация ски (БФски) и Министерството на младежта и спорта стартира днес на
Витоша. Първият курс от новите таланти на българските ски беше с ученици от 19-то СОУ „Елин Пелин“, които показаха уменията си в гигантски
слалом на писта „Витошко лале“. Гости на откриването на проекта бяха
президентът на БФски Цеко Минев, заместникът му Георги Бобев, министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева, Ваня Кастрева, началник
на Регионалния инспекторат по образование София-град,и Радостина Радкова
от екипа на „Милка“.

„Научи се да караш ски“ е съвместна инициатива
на Българска федерация ски, Министерството на
младежта и спорта, Министерството на образованието, науката и младежта, чрез Регионален
инспекторат по образование София-град, БОК и
„Милка“. Тази година проектът се реализира на Витоша, Банско, Боровец, Пампорово и „Бяла черква“,
където на ски ще се обучават 100 деца от Пловдив.
Учениците от 1 до 4-ти клас имат възможност да
преминат 4-дневно безплатно обучение по ски. Проектът ще обхване общо 2840 деца.
„Поздравявам Българска федерация ски за реализирането на шестото издание. Федерацията показа
как тази програма може да стане модерна политика
за мениджмънта на зимните спортове”, заяви при
откриването на проекта министърът на младежта
и спорта Мариана Георгиева. Тя лично награди първите шампиони от шестото издание на „Научи се да
караш ски“. Според министър Георгиева проектът
може да се развие и да залегне в новата програма за
физическо възпитание и спорт в училищата като
„Спортна седмица” или „Бяла седмица“, през която
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децата да се учат да карат ски. Началникът на РИО
София-град Ваня Кастрева благодари за високата
оценка на проекта, дадена от министър Георгиева.
„Благодаря на министър Георгиева, че помогна и
през тази година проектът „Научи се да караш ски“
да се реализира, защото без тяхното съдействие
нямаше как да се случи и шестото издание. Тази
програма е здраве, умения, спорт и любов към природата. Тя спомага за изграждането на децата като
личности. Шестото издание на проекта показва, че,
когато сме заедно, можем повече“, заяви Кастрева
и допълни, че през петте години на „Научи се да караш ски“ са участвали над 12 000 деца.
„И днес видяхме как децата приемат с голям ентусиазъм обучението на ски”, каза при старта на проекта президентът на БФСки Цеко Минев. „Адмирирам решението на настоящото Министерство на
младежта и спорта за приемственост и за продължаване на тази успешна програма. Това, което всички, свързани с реализирането на проекта, правят и
тази година, заслужава дълбок поклон. Това е нещо,
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ЕВГЕНИЯ
РАДАНОВА
ВАЛИДИРА
МАРКАТА ЗА СОЧИ

СПОРТНИТЕ
ЕКИПИ НА
ОЛИМПИЙЦИТЕ
СА В ЦВЕТОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ

Пощенска марка, посветена на ХХІІ Зимни олимпийски
игри в Сочи 2014, бе валидирана днес в Музея на съобщенията. Първи печат положиха министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, генералният секретар на
БОК Белчо Горанов и българката, спечелила най-много
медали на зимни олимпийски игри, Евгения Раданова.
„Позволете ми да представя пред вас първото за
2014 година пощенско-филателно издание, посветено на зимни олимпийски игри. От името на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и БОК искам да пожелая
достойно представяне на родните спортисти на
предстоящите олимпийски игри в Сочи. Спортната
тематика е една от най-предпочитаните в съвременното маркоиздаване“, каза министърът.
Това е 15-та марка, посветена на олимпийски игри.
Изданието включва блок с една пощенска марка,
илюстрован плик със стандартен знак за цена 0,65
лв. на пощенската услуга и специален пощенски печат. Художник на марката е Дамян Дамянов, Тя е с
номинална стойност 1,40 лв., офсетно отпечатана
с рамковидна перфорация върху бяла гумирана хартия, с формат 25/50 мм, в тираж 17 000 броя. Тиражът на илюстрования плик е 2802 броя.

ГЕНЕРАЛНИЯТ
СЕКРЕТАР
НА БОК БЯГА
С ОЛИМПИЙСКИЯ
ОГЪН

Спортните екипи, с които ще са облечени българските олимпийци за игрите в Сочи, са в цветовете
на националното ни знаме. Облеклата на водещата
италианска фирма VIST бяха представени от сноубордистката Александра Жекова и нейния треньор
и баща Виктор. Двамата останаха очаровани от
качеството на дрехите и обувките. Комплектът
включва яке, грейка, елече, блуза, шапка, ръкавици и
високи зимни обувки Dolomite. Материите са леки, а
кройките и десените са в съответствие с последните тенденции в белите спортове. „Нашите делегации винаги са били сред най-колоритните. Надявам
се и този път дрехите ни да съберат завистливи
погледи“, сподели Жекова. Тя продължава подготовката си за Олимпиадата, като се надява леката й
контузия да отшуми по-бързо. Сани заминава за
Сочи на 6 февруари.

„АГРЕСИЯ”
ПРЕДСТАВИ
СТИЛНИТЕ
ОБЛЕКЛА ЗА СОЧИ
Официалните облекла на българските олимпийци
за игрите в Сочи ще бъдат в актуалните за сезона синьо-кафяви тонове. За трети път на „бяла“
олимпиада спортистите ни ще бъдат облечени от
модна къща „Агресия“. Фирмата отново е избрала
естествени материи, които включват вълна, кашмир, мерино и памук. Платовете, както и обувките,
са италиански. Стилът е спортно-елегантен, така
че спортистите ни да се чувстват комфортно.
Комплектът включва риза от 100 процента памук,
която е с фино каре на основата на синия цвят с
лека контрастна нишка. Пуловерът е син от 100
процента вълна, а панталонът е от топлокафяв
цвят, също от памук. Късото палто пък е от вълна
и кашмир. Като аксесоар е добавен шал във винен
цвят.
„И този път от „Агресия“ се справиха блестящо –
каза председателят на БОК Стефка Костадинова.
– Спортистите ни наистина ще се чувстват комфортно и на официални места, и в ежедневието.“

България имаше своя представител в щафетата с
олимпийския огън за игрите в Сочи. Това беше генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов. Той бяга с огъня 300 метра в
руския град Ростов на Дон. Първият, понесъл огъня
в града днес, беше легендарният руски борец и олимпийски шампион Вартерес Самургашев. Горанов
беше предложен на организаторите на щафетата
от американската компания Jet Set, която от години е сред лицензираните за продажба на билети за
олимпиадите.
За генералния секретар на БОК това беше първо
участие в щафетата с олимпийския огън. През лятото на 2013 г. той претърпя инцидент и счупи
крака си, но въпреки че все още е с пирон в крака, той
прие с радост поканата и представлява България в
щафетата с огъня.
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ПИБ ИЗПРАТИ БЪЛГАРСКИТЕ
ОЛИМПИЙЦИ С ЛЪВЧЕТА ЗА КЪСМЕТ
Тодор Шабански

По утвърдена вече традиция българската олимпийска делегация бе изпратена с талисмани за късмет, подарени от Първа инвестиционна банка, един от
спонсорите на БОК. Това стана на емоционална церемония на аерогара София,
преди заминаването на първата и най-голяма група наши олимпийци, включваща 10 състезатели по ски, биатлон и шейни, както и 10 треньори, лекари и
специалисти от треньорските щабове.
Всички те получиха традиционните талисмани –
малки лъвчета с националния трикольор, които
както винаги на изпроводяк дарява за късмет на
нашите олимпийци един от дългогодишните спонсори на Българския олимпийски комитет – Първа
инвестиционна банка. Изпълнителният директор
на банката Васил Христов пожела „На добър час!“
на всички. „Нека тези скромни, но връчени от сърце подаръчета ви вдъхнат силата на символичния
български лъв, нека бъдат с вас и за късмет, да ви
помогнат да дадете най-доброто от себе си и да

представите достойно страната“, каза г-н Христов. С топли думи и пожелания за успех към заминаващите се обърна генералният секретар на БОК
Белчо Горанов.
Последва обща снимка, интервюта, автографи и
последни напътствия от близки и роднини. Много
от присъстващите на аерогарата случайни пътници, посрещачи, изпращачи и служители поздравяваха
нашите олимпийци, като от сърце им пожелаваха на
добър път и успех на Игрите в Сочи.

БЪЛГАРСКИЯТ ФЛАГ СЕ РАЗВЯ
В СОЧИ НА 5 ФЕВРУАРИ
Българското знаме бе официално издигнато на Игрите в Сочи в ранния следобед на 5 февруари 2014
г. Това стана на специална церемония във високопланинското олимпийско село Маунтин вилидж, близо
до зоните за сноуборд и алпийски ски. На събитието
присъстваха всички, пристигнали до този момент,
наши състезатели, треньори и официални лица,
журналисти, гости, много доброволци и представители на други олимпийски отбори.
Домакините организираха впечатляваща програма
по посрещане на българската делегация – в началото прозвуча олимпийският химн. Самото вдигане на
флага бе предшествано от приветствие на зам.кмета на селото – Алексей Немов, световна легенда в гимнастиката. 37-годишният Немов, който е
4 пъти олимпийски шампион от Игрите в Атланта
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1996 и Сидни 2000, пожела „Добре дошли!” на нашите олимпийци и покани на сцената генералния секретар на БОК Белчо Горанов, който също поздрави
присъстващите. Двамата размениха подаръци – от
българска страна домакините получиха лъвче талисман, а олимпийският ни отбор бе дарен с огромна
матрьошка. Гвардейски части внесоха националния
флаг и го издигнаха под звуците на българския химн
и пред погледите на стотиците присъстващи жители на селото и гости.
След това доброволци подариха за спомен на всеки
един олимпиец чифт плетени ръкавички с пет разноцветни пръста и с логото на Олимпиадата в Сочи.
Програмата завърши със снимки пред специалния
кът, където всеки оставя автограф и свое послание
към Игрите.
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ПРЕМИЕРЪТ ОРЕШАРСКИ ОКУРАЖИ
БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТИСТИ В СОЧИ
В деня на откриването на Игрите министър-председателят на Република България Пламен Орешарски се срещна с българските олимпийци в Сочи.
Премиерът пожела успех и окуражи нашите, а на
събитието в една от залите на Гранд хотел „Поляна” в местността „Красная поляна” в планинската зона на Игрите присъстваха председателят на
БОК Стефка Костадинова, министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева, посланикът на
България в Русия Бойко Коцев, генералният секретар на БОК Белчо Горанов, представители на акредитираните на Олимпиадата медии. Специален
гост беше олимпийската шампионка от Нагано
1998 Екатерина Дафовска.
Стефка Костадинова пожела успех на българските
олимпийци в Сочи и благодари на премиера за осигурената помощ при подготовката за Игрите. „Не се
примирявайте, борете се докрай и бъдете горди, че
представяте България. Била съм като вас – понякога съм успявала, друг път не се е получавало, но никога не съм се предавала. Бъдете и вие борбени, непримирими. Изненадайте песимистите, както Катя
Дафовска го направи в Нагано”, заяви Костадинова.
Пожеланието на премиера Орешарски към спортистите беше всеки от тях „да носи една Стефка в
сърцето си”. „Сега не тръгваме с голяма кошница

и може би така е по-добре. Дано и шансът е с вас!”,
каза министър-председателят.
„Всички сме с вас. Желая да разтворите сърцата си,
да се срещнете с шанса, да получите удовлетворение от самата Олимпиада.” – това пожела на спортисти и състезатели министърът на младежта и
спорта Мариана Георгиева.
От името на олимпийците Александра Жекова благодари за пожеланията и за помощта, осигурена от
държавата по време на подготовката. Премиерът
подари на олимпийската делегация икона на свети
Георги Победоносец и луксозно издание на книгата
„Чудесата на България” със забележката, че „и спортистите са едно от чудесата на България” – символично връчени на знаменосеца на нашата делегация
алпийката Мария Киркова. След това състезатели,
треньори, журналисти разговаряха с председателя
на БОК, премиера, министъра на младежта и спорта и останалите присъстващи, преди да направят
обща снимка с българския флаг.
По-късно същия ден премиерът и останалите официални лица присъстваха на тържественото откриване на ХХII зимни олимпийски игри. Заедно с други
държавни глави в Сочи те бяха в официалната ложа,
за да подкрепят олимпийците ни при влизането им
на стадиона по време на церемонията.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ОЛИМПИЙЦИ НА ХХII ЗИМНИ ИГРИ 2014
СНОУБОРД
САНИ БЕ ЯРКАТА БЪЛГАРСКА ЗВЕЗДА В СОЧИ
Българската звезда на ХХII олимпийски зимни игри
в Сочи беше Александра Жекова. Макар че нелеп инцидент във финала на бордъкроса я лиши от сигурен медал, Сани отново направи милиони българи
горди и получи глобално признание като една от
най-класните и симпатични звезди в световния
сноуборд елит.
С оглед на тежката контузия, получена преди 4 години
във Ванкувър, Александра и нейният треньор и баща
Виктор Жеков подходиха изключително внимателно
и предпазливо към олимпийския сезон и по-специално
към стартовете в Сочи. Двамата бяха планирали и
подчинили подготовката си изцяло на олимпийското
участие, което бе трето поредно за Жекова.
Липсата на сняг провали повечето от важните етапи за Световната купа, но въпреки всичко месец преди Олимпиадата Александра записа две много силни
участия, като първо се нареди втора, а след това
– четвърта на стартовете във Вилнорд (Андора).
Непосредствено преди Сочи 2014 участието на Жекова в Екстрийм Геймс в САЩ правилно бе преждевременно прекратено, за да се предотврати риск
от активиране на стара травма в кръста.
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В деня на олимпийското състезание Жекова преодоля без проблеми квалификациите по време, като
влезе в четвъртфиналната решетка с 11-то време. Важно е да се отбележи, че след това във всички
директни елиминации Жекова правеше най-добрите
стартове и винаги потегляше първа по трасето.
В четвъртфинала тя завърши втора в серията си,
на полуфинала също беше втора, като и в двата
случая отстъпи само на канадката Доминик Малте.
В големия финал Жекова стартира отлично, след
това се движеше втора-трета до последния голям
вираж. Там необмислена и лишена от спортна логика
постъпка на италианката Микела Мойоли я събори
след сблъсък. Този инцидент попречи на българката
да завърши трета, като я лиши от сигурен медал, и
в крайна сметка тя финишира пета.
Въпреки това, представянето на Жекова на Олимпийските игри е отлично. Двамата с треньора й изпълниха плана и оправдаха инвестициите в тях на
федерацията и министерството през последния
4-годишен олимпийски цикъл. Александра показва завидно постоянство, като вече близо 8 години е неизменно сред елита в една изключително трудна и
пълна с рискове от тежки контузии дисциплина.
17 

***

АЛПИЙСКИ СКИ

Другият ни представител в Сочи беше Радослав
Янков. Той беше дебютант, като заслужи олимпийска квота в последния момент, две седмици преди
Игрите. Редно е да се отбележи, че самото участие на олимпийски игри в сноуборда е невероятен
успех. За разлика от много други спортове и дисциплини, в паралелните бордър слаломи олимпийски
визи получиха само най-добрите 32-ма, което е една
много строга и качествена пресявка. Радослав и
неговият треньор Георги Атанасов подходиха изключително професионално към двата си старта в
Сочи, като за това в последните дни много им помогна бащата на Александра Жекова – Виктор. Той
удължи престоя си в олимпийското село, за да може
да бъде полезен на своите колеги в подготовката
на бордовете и по време на самите състезания.

АЛПИЙЦИТЕ ЗАГАТНАХА ПОТЕНЦИАЛ,
КОЙТО ЧАКА НАДГРАЖДАНЕ

В паралелния гигантски слалом Радослав се нареди
25-ти в квалификациите, което означава, че изпревари 7 от най-добрите бордисти на планетата.
Разликата от най-бързия беше 5.46 сек. Още по-впечатляващ напредък 24-годишният българин демонстрира на паралелен слалом. Там Радослав завърши
21-ви и, освен че изпревари 11 свои елитни съперници, остана само на 44 стотни от секундата от влизане в директните елиминации.
След Александра Жекова това е вторият най-добре индивидуално представил се българин на Олимпиадата в Сочи. Радослав е млад, изключително
талантлив и бележещ огромен прогрес състезател. Двегодишният му застой очевидно приключи и той регистрира впечатляващ напредък, след
като започна да се подготвя при треньора Георги
Атанасов. В олимпийския си дебют Янков записа
най-доброто ни класиране в историята на мъжкия
сноуборд. Това е спортист, в който българската
държава следва да инвестира максимално и безрезервно, за да бъдат осигурени всички необходими
предпоставки за развитие на неговия талант.

18

Противоречиви чувства и оценки остави представянето на българските скиори алпийци на Олимпийските игри в Сочи. Добрите новини идваха от изявите на Никола Чонгаров и Георги Георгиев. Двамата
имаха най-натоварената програма от всички наши
олимпийци – участваха във всички дисциплини без
гигантския слалом и записаха общо по 12 старта,
включително тренировъчните спускания в спускането и суперкомбинацията.
Никола Чонгаров постигна най-доброто класиране,
като единствен влезе в Топ 30 с 23-то си място в
суперкомбинацията. И Чонгаров, и Георгиев подобриха много резултатите си в скоростните дисциплини, като времевите им разлики от най-добрите в началото на игрите бяха около 8 секунди, а към края се
редуцираха до 3-4 сек. Това е огромен напредък и изключително постижение, тъй като българите няма
къде да тренират специализирано спускане и го практикуват само по една-две седмици на сезон по време
на големи първенства. Да не забравяме, че, според
всеобщото мнение на състезатели и треньори, скоростните трасета в Сочи бяха най-трудните в историята на олимпийските игри.

В суперкомбинацията Георги Георгиев вървеше отлично, но в стремежа си да постигне по-предно място рискува докрай и една малка грешка го изхвърли
във второто изпитание – слалома. Никола Чонгаров
също даде своя максимум в тази дисциплина и 23то място е доказателство за резервите, с които
разполага. В спускането Георгиев се нареди 36-ти, а
Чонгаров – 38-ти, на Супер Г имаха сходни резултати: Чонгаров 39-ти, Георгиев – 41-ви. В техничните
дисциплини обаче и двамата не завършиха, вероятно умората от многото стартове и напрежението
дадоха отражение в представянето им в края на
игрите. Все пак и двамата демонстрират напредък
и доказват потенциал, който следва да се развие и
надгради в близко бъдеще, за което ще са нужни специално внимание, средства и грижи.
Стефан Присадов стартира само в техничните дисциплини, но и в гигантския слалом, и в слалома прегоря в амбицията си да запише по-добър резултат и
не завърши съответно първия и втория манш. Така
той не успя да реализира добрата си форма, която
подсказа на Европейската купа в Боровец, дни преди
олимпийските стартове. Единствената ни алпийка Мария Киркова също отпадна във втория манш
на слалома, а в гигантския се нареди 36-та. Мария,
която беше знаменосец на българската делегация в
третата си поредна олимпиада, следва сериозно да
преосмисли и коригира развитието си, ако желае да
реализира напредък в близките години.

СКИ СКОК
ЗОГРАФСКИ – ЗА ЕДИН БИТ ДВАМА
НЕБИТИ ДАВАТ
Владимир Зографски влезе някак неуверен, притеснен и несигурен в тази олимпиада. Целият му сезон
бе колеблив и по-слаб в сравнение с предишните,
което говори за не добро управление на спортната
форма, проблеми в организацията на тренировъчния
процес и в осигуряването на екипировката. Това вероятно оказа влияние още при първите му тренировъчни скокове и той се появи на старт твърде „уплашен и притеснен“, според неговите думи. В деня
на квалификацията за първия старт – на малката
шанца – той свали два килограма от притеснение.
В самото състезание не успя да влезе в Топ 50 и остана извън финалните скокове.
Това общо взето кореспондираше с цялостното му
представяне през сезона, който, за жалост, беше
много по-слаб от предолимпийския. Освен това, неуспехът в квалификациите като че ли допълнително го
сломи психически и оказа влияние върху второто му
изпитание. То беше цяла седмица след първото, като
този дълъг период очевидно не се отрази добре на Влади и неговия треньор и баща Емил. В скоковете от
голямата шанца Зографски с огромни усилия все пак
преодоля квалификацията, но в крайна сметка остана
47-ми, което е далеч под неговия реален потенциал.
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За жалост, точно в олимпийската зима Влади записа
най-слабия си сезон, откакто влезе в елита на световния ски скок. Причините? От началото на сезона Владимир и неговият треньор и баща Емил имаха
проблеми с обувките, след това с баките (закрепващите устройства) и това се отрази на представянето им през цялата зима. Все още съществуват някои недоизяснени казуси в отношенията им
с федерацията. Влади е талант, уникално явление
за непритежаващата нито една шанца България и
бъдещото му развитие следва много внимателно
да се програмира и прецизира. Двамата с Емил обаче
трябва да преосмислят и променят много от нещата в своята подготовка, условия, отношения с федерация и останалите, които се грижат по един или
друг начин за тяхното израстване.

На Зимните олимпийски игри в Сочи България беше
представена в ски бягането от четирима състезатели: Веселин Цинзов, Андрей Гридин, Антония
Григорова-Бургова и Теодора Малчева, водени от
треньорите Пламен Недялков и Йорданка Гювийска.
Българите участваха в 8 старта – 7 индивидуално
и един отборно. Най-добро класиране записахме в
отборния спринт, където Цинзов и Гридин се наредиха 18-ти, след като отпаднаха на полуфинала
с 10-ти резултат. Двамата заеха следните места
в индивидуалните състезания: Цинзов е 41-ви на 15
км класически стил, а Гридин – 41-ви на 50 км свободен стил, дисциплина, в която Цинзов не завърши.
Освен това, при мъжете участвахме на скиатлон
30 км – Цинзов е 53-ти, а Гридин – 57-ми и в спринта
– Гридин е 64-ти.

Олимпиадата в Сочи бе неуспешна за тях и те ще
искат час по-скоро да я забравят. Но нека не забравят причините и действията, довели до този неуспех. И да не ги търсят само и единствено извън
тях. Един световен шампион за младежи е доказан
потенциал, като представянето в дебютната му
олимпиада може да бъде коректив и нещо, от което
той и баща му да извадят ценни поуки. Хората са казали „За един бит двама небити дават“, а Владимир
и Емил могат само да спечелят, ако правилно разчетат уроците от Сочи 2014.

При жените участието ни беше в три дисциплини.
Антония Григорова-Бургова се нареди 50-та на 30 км
свободен стил, дисциплина, в която Теодора Малчева не завърши. В скиатлон 15 км Григорова-Бургова
финишира 56-та, а в спринта регистрирахме следните класирания: Малчева е 54-та, а Григорова-Бургова – 60-та.

СКИ БЯГАНЕ
НЯМА КАК ДА НАДСКОЧИШ РЪСТА СИ
Никой не е очаквал чудеса от българите на ски бягане в Сочи. Основата на този спорт у нас отдавна е
свита до санитарния минимум и самото ни участие
на олимпиада с четирима състезатели е благодарение на ентусиазма на неколцината пионери, останали героически да се занимават с този спорт в България. Представянето ни в Сочи абсолютно отговаря
на възможностите и моментното състояние на
този спорт у нас. Всяко друго обяснение не лежи на
реална основа и е плод на неоправдан максимализъм.
Колкото до присъствието ни на Игрите, то се базира на спечелените квоти и правото на всеки, извоювал олимпийска виза, да се опита да я защити на
най-големия спортен форум.
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Като цяло очакванията за представянето ни на
Олимпиадата не бяха големи, предвид моментното
състояние на българското ски бягане. По-задните
класирания няма как да ни задоволят, но това, за жалост, е моментната реална картина на този спорт
у нас – разбита база, едвам мъждукащи центрове,
неатрактивни за треньорите заплащания, лоши
условия, липса на екипировка и средства, свит до
минимум потенциал. Няма специалисти, които да
се занимават с децата по места. Влияние оказва и
липсата на качествени ски, както и твърде свитият като бройки и позиции щаб, който работи при
подготовката и участието на големи състезания.
Това дори наложи на Олимпиадата в Сочи част от
състезателите и треньорите по биатлон да съдействат при обработката и тестването на ските. Оценката на треньора Пламен Недялков е, че
„Човек не може да надскочи ръста си“. Според наставника ски бягането в България е с много свита
база като кадри, центрове и финансиране и това
са реалните ни възможностите при настоящите
условия.

БИАТЛОН
НАЙ-УСПЕШНИЯТ НИ ЗИМЕН СПОРТ
ОСТАНА ДЛЪЖНИК В СОЧИ
Българският биатлон направи крачка назад на
Олимпиадата в Сочи. Спортът, който през последните годни ни е носил най-много успехи на зимни
игри, продължава да се лута и да отстъпва от позициите си в световния елит. Жените отдавна се
отдалечиха от класата на най-добрите, а при мъжете също не се забелязва някакъв видим и траен
прогрес.
В Сочи нашите състезатели определено не оправдаха очакванията и нагласите за едно по-престижно
представяне. Мъжете, и по-специално Анев и Илиев, имаха отлични резултати в състезанията преди Игрите, но за жалост точно в олимпийските
стартове регистрираха отстъпление в сравнение
с представянето си през сезона. Особено тревожна е стрелбата на българите. Нито един от 12-те
стартирали в петте индивидуални дисциплини с
наше участие не направи „нула” на стрелбището.

Това е много тревожен показател. Нещо повече –
водещите ни биатлонисти допуснаха по 4-5, дори 7
пропуска в един старт, а наред с това бегово също
не ни впечатлиха.
С две грешки в стрелбата единствената ни представителка при жените Десислава Стоянова се
нареди 61-ва на спринта и 72-ра на 15 км, като на
дългата дистанция сбърка 6 пъти. Тези факти говорят достатъчно: нямаме класни състезателки, не
можем да спечелим квоти, не можем да влезем дори
в Топ 50, а успехите на Дафовска, Никулчина, Алексиева, Шкодрева, Кръстева, Манолова и Филипова вече
са само приятни спомени.
Лекият прогрес и раздвижването през последните години при мъжете не бяха потвърдени в Сочи.
Напротив. Само Красимир Анев и Владимир Илиев
влязоха в Топ 50 на индивидуалните дисциплини, найпредното класиране беше на Анев, останал 36-ти
на 20 км. Това обаче е много далеч от неговия потенциал на европейски шампион. В щафетата също
преживяхме разочарование с 15-то място и твърде
неточната стрелба.
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Федерацията отчете като грешка ненавременната смяна на старши треньора на мъжкия отбор в
навечерието на олимпийския сезон през месец май
2013 г. Това стана въпреки възходящата линия на
резултатите в международни състезания през
последните 3 сезона под негово ръководство. Промяната бе наложена след заявлението на част от
състезателите в националния отбор, че не желаят
да се готвят под негово ръководство, дори имаше
декларирана готовност за прекратяване на кариера.
Така управителният съвет на БФ Биатлон беше поставен в изключително деликатна ситуация и с цел
запазване на основни състезатели за олимпиадата,
изпълни исканията им и смени треньора.
Друг недостатък е изоставането ни в материално-техническо отношение от водещите държави
конкуренти и по-специално така коментираната по
медиите от нашите състезатели липса на качествени ски. Повечето ни биатлонисти са на възраст
25-27 години, а най-добрите резултати в световния
елит се показват около и след 30-годишна възраст.
Очевидно е обаче, че в работата с тях са наложителни корекции. Биатлонът няма как да се развива
по този начин в бъдеще, видно е, че в този – доскоро така български спорт – са нужни бързи и значими
промени.
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ШЕЙНИ
С ЛИЧНИ РЕКОРДИ БЕНЬОВ
ЗАЩИТИ КВОТАТА СИ В СОЧИ
Станислав Беньов не изненада никого, но и никой не
може да го обвини, че не е защитил олимпийската
си квота. Единственият българин, спечелил право
да ни представя по олимпийския улей, се нареди 38ми в крайното класиране след четирите спускания в
единичните шейни. Анализите показват, че във всеки следващ манш той подобряваше личния си резултат, като между първото и четвъртото спускане
„свали” повече от секунда. Това за шейните е огромна разлика и добър напредък в рамките само на два
дни. Липсата на практика и по-добра шейна очевидно
са пречки пред развитието на този спортист и неговите български колеги. Шейните класират състезатели на трета поредна олимпиада, което подсказва, че – макар и да няма условия у нас – този спорт
би могъл да получи повече внимание и финансиране
съвместно с програми за развитие на Международната федерация.
„Липсата на материална база, на тренировъчен
улей, на тренировъчна стартова площадка и на състезателни трика, както и крайно недостатъчните
средства за подготовка – всичко това даде отражение на представянето на Станислав”, твърди
треньорът на нашия олимпиец Георги Вергов. Според него държавата отпуска за подготовка на един
състезател средно годишно по 3161 лв.

„СПОРТЪТ Е СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖЕН ЗА ВСЯКА НАЦИЯ“, ЗАЯВИ
ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЛЕВНЕЛИЕВ НА
СРЕЩА С БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ

Управителният съвет на Българската федерация
по шейни на улей и естествени трасета даде положителна оценка на представянето на Станислав
Беньов на Олимпиадата в Сочи. „Въпреки малкото
средства и въпреки че състезателят кара от година и половина при мъжете, той се представи достойно, със стабилно каране, без видими грешки,
при това с недостатъчна подготовка и с шейна
най-ниска категория, получена от Международната федерация”, твърдят специалистите във федерацията, като настояват поне за направата на
изключително важната за подготовката стартова площадка.

Президентът на Република България Росен Плевнелиев се срещна с българските олимпийци на Игрите
в Сочи. Държавният глава първо поздрави част от
нашите състезатели, треньори и официални лица
непосредствено преди щафетата на биатлонистите в предпоследния ден на Олимпиадата. След това,
в деня на закриването, президентът проведе едночасов разговор с треньорите и състезателите, в
центъра на който беше бъдещето на белите спортове у нас. На срещата в един от хотелите в планинската зона на Игрите присъстваха генералният
секретар на БОК Белчо Горанов и посланикът на България в Руската федерация Бойко Коцев.

„Тук съм по покана на БОК, с което засвидетелствам
уважение към вас като спортисти, спечелили правото да бъдат сред най-добрите на планетата, и уважение към олимпийското минало и бъдеще в национален и световен мащаб. Спортът е стратегически
важен за всяка една нация и е от огромно значение да
определяме точно проблемите, да ги решаваме, за
да можем да надграждаме.”, заяви Плевнелиев.
На Олимпиадата битката вече е за милисекунди,
дори за наносекунди, конкуренцията е огромна и е
важно да знам вашите проблеми, тревоги, това, с
което бих могъл да помогна като държавен глава –
каза президентът – Спортът възпитава в чувство
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за отговорност и дълг, а спортистите са тези,
които задават модела на младите хора“.
Виктор Жеков, треньор и баща на най-добре представилата се на Олимпиадата в Сочи българка, сподели, че голямата му тревога е липсата на перспектива пред младите състезатели, които след
детска възраст не виждат смисъл да продължават
да се занимават професионално със спорт. „Държавата, ски курортите и общините трябва да са
съпричастни с нашия труд, да помагат да запазим
тези деца за спорта, за бъдещето на България”,
каза бащата на Сани Жекова.
Треньорът на биатлонистите Георги Фъртунов говори за окаяната база, с която разполагат в този
спорт у нас, и изяви надежда, че в близко бъдеще нещата ще се подобрят.
„Много важно е да си поставим някакъв ориентир за
развитието на зимните спортове. Например: домакинство на голямо състезание – младежки олимпий-

ски игри или европейски младежки олимпийски игри.
Това ще ни послужи като двигател да приемем стратегически мерки за развитието на тези спортове
у нас. Но за да си повярваме, първо трябва да го кажем, да го заявим”, смята Плевнелиев.
„Ние можем да развиваме зимните спортове, както го правят в Австрия, Швейцария, Канада. Аз съм
еколог, но не приемам да изграждаме Берлински стени пред нашите планини. Нека обичаме планините и
да се грижим за тях, като ги пазим, а не като ги
изолираме – призова президентът. – Ние имаме 600
000 ски туристи на сезон, а в Австрия например са
над 30 милиона. Това е икономика, растеж, бизнес,
поминък, благосъстояние. Сега в Истанбул изграждат най-голямото летище на планетата – с шест
писти. Целият свят ще минава през тази аерогара,
а оттам до Чепеларе, Боровец и Банско е само няколко часа път. Защо да не се възползваме от това”,
предложи държавният глава.

БОРОВЕЦ ОРГАНИЗИРА ПЕРФЕКТНО
ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА ПРИ МЪЖЕТЕ
Най-старият български зимен курорт Боровец показа
на света, че може да организира перфектно и състезания в алпийските ски от ранга на Европейската купа.
Дни преди стартовете на Oлимпиадата в Сочи в Боровец дойдоха някои от най-силните скиори на планетата, за да мерят сили в гигантския слалом и в слалома.
Победител в гигантския слалом на легендарната писта „Попангелов“ стана френският ски-алпиец Виктор Муфа-Жанде, който даде най-добро време след
първия манш и защити своята позиция и след второто спускане. В старта взеха участие 50 скиори
от 17 нации, като най-многобройна бе делегацията
на Швейцария. Една голяма фамилия в световните
ски бе представена в лицето на Елиа Цурбриген, син
на големия Пирмин Цурбриген. „Тук всичко е супер,
организацията, пистите, състезанието, публиката,
всичко. Невероятно, като за Европейска купа. Все
още съм доста далеч от моя баща, но се трудя всеки
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ден и полагам усилия и дано един ден достигна неговите успехи“, заяви той. В слалома, който се проведе ден по-късно, успехът беше за норвежеца Трулс
Йохансен. Втори завърши германецът Филип Шмид,
а третото място си поделиха австриецът Волф-

ганг Хьорл и победителят в гигантския слалом Муфа-Жанде (Фр.). Най-добре от българските скиори се
представи Стефан Присадов, който зае 17-то място
с изоставане от точно 2 секунди от Йохансен. Призьорите бяха наградени от президента на България
Росен Плевнелиев, председателя на федерацията
ни по ски Цеко Минев и ски-легендите Петър Попангелов и Марк Жирардели. След края на стартовете
стана ясно, че Боровец ще се бори отново да приема състезания от календара на Световната купа.
„Без съмнение, Боровец има отлични шансове в близките години отново да кандидатства за домакин на
кръг или кръгове от Световната купа“, заяви председателят на БФСки Цеко Минев. Досега Боровец
е организирал стартове за СК два пъти – 1981 г.
И през 1984 г, а за Европейска купа – 12 пъти.
„Щастлив съм, че Боровец се връща на картата на
световните ски. Много хора хвърлиха огромни усилия за този успех, а присъствието на десетки су-

пер скиори превръщат тази Европейска купа в една
„миниолимпиада“. Ако възходящото развитие тук
продължава, Боровец може би ще може в следващите години да продължи да организира състезания
от този ранг и след това отново да се конкурира с
над 100 топкурорта за домакинство за Световната
купа“, каза още Цеко Минев.
„За мен е специално преживяване отново да
съм тук, където преди 30 години спечелих една
от най-паметните за мен победи в Световната купа“, заяви Марк Жирардели, единственият петкратен носител на Големия кристален
глобус. През 1984 г. той се класира първи в слалома и втори в гигантския слалом в Боровец.
„Много, много се радвам, че след дълго прекъсване
моят любим Боровец отново бе домакин на голяма
ски-проява”, заяви скиор номер едно на България за
всички времена Петър Попангелов, който през 1984 г.
се класира 11-ти в слалома тук.
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АЛМАНАХ 2014

МАРТ

260 ДЕЦА НА ВТОРИ ЗИМЕН
МЛАДЕЖКИ ОЛИМПИЙСКИ ФЕСТИВАЛ
В КАРТАЛА
Тодор Шабански

За втора поредна година БОК и Асоциацията „Спорт в свободното време“
организираха Зимен младежки олимпийски фестивал. На 7 и 8 март в местността Картала край Благоевград се събраха 260 деца, които се състезаваха
в три спорта – алпийски ски, сноуборд и ски бягане. Малчуганите бяха представители на 19 клуба от София, Пловдив, Самоков, Кюстендил, Сапарева
баня, Берковица, Банско, Чепеларе и Пампорово. Мотото на форума бе: „Да
открием олимпийските таланти на България“.

Приветствие към рекордния брой участници изпрати председателят на БОК Стефка Костадинова, а
фестът бе открит от Анатоли Илиев, председател на асоциацията „Спорт в свободното време“.
За голяма радост на децата това беше първото
им състезание на естествен сняг през този сезон.
Ето и шампионите:

Кирил Здравчов „Рилски скиор“ (Самоков)

Момичета до 12 г. –
Емили Виденова „Рилски скиор“ (Самоков)

Момчета до 14 г. –
Иван Петков „Паничище 2009“ (Сап.баня)

до 14 г. – Деян Иванов „Мотен“ (Сф) и Петя То-

Момичета до 14 г. –

до 16 г. Георги Околски „Боровец“ и Михаела

Ирина Джаджарова „Паничище 2009“

Юноши до 16 г. –

Кехайова „Юлен“.

Николай Виячев „Паничище 2009“

СНОУБОРД:

Девойки до 16 г. –

Момчета до 14 г. –

Нанси Окоро „Паничище 2009“

Борислав Стоянов „Бороборд“ (Самоков)

Призът за най-млад участник получи 8-годишният Иван Данчев от клуб „Спорт Екстийм“
(София). По традиция всички призьори получиха много предметни награди.

Юноши до 16 г. – Камен Петров „Пампорово“
Девойки до 16 г. – Лиа Манчева „Блейд“ (София)
28 

Момчета до 12 г. –

АЛПИЙСКИ СКИ:
пузова „Юлен“ (Банско)

28

СКИ-БЯГАНЕ:
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ОЛИМПИЙСКАТА ИДЕЯ НА БАЛКАНИТЕ
И БОК ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА
НА ХХ в.
доц. Лозан Митев
Приобщаването на Балканските държави към олимпийското движение започва от I олимпийски игри
в Атина 1896 г., където освен Гърция участва и
турски отбор, а България изпраща своя държавна
делегация. По инициатива на Пиер дьо Кубертен, в
началото на ХХ в., МОК приема свои членове за Балканските страни и насърчава изграждането на национални олимпийски комитети, които да допринесат за развитието на спортното движение в тези
държави.
Утвърждаването на спорта на Балканите започва
едва след Първата световна война (1914-1918 г.), когато се създават националните спортни съюзи и се
учредяват държавни първенства по видове спорт.

Този процес изявява пъстрите различия в културите и възможностите на всяка една държава от региона, както и значителната им изостаналост в сравнение с водещите спортни сили в света. Това, което
е общото обаче, е спортният дух на аматьоризма
сред спортисти и деятели, който е не само модно
течение, но се превръща в значителен възпитателен фактор сред обществата на полуострова. Именно на негова основа Балканските държави навлизат в
олимпийското движение и дават своя принос за развитието му като поставят началото на балканското олимпийско сътрудничество, изразено най-ярко в
осъществяване на идеята за Балкански игри/ Балканиада в духа на олимпийската идея.

Български футболен отбор, Балкански първенец - 1934 г.

Значителна роля за развитието на олимпийското
сътрудничество и осъществяването на тази инициатива на Балканите има Българският олимпийски комитет. Идеята на БОК за балканско спортно сътрудничество, представена за първи път през 1926 г.,
е дело на ръководството на комитета – тогава член
на МОК за България е Димитър Станчов. Той най-зряло е осмислял значението на олимпийското движение
като фактор за развитието на толерантност и уважение между народите и благодарение на близостта
му с Кубертен е имал възможност творчески да развие неговите виждания в условията на Балканите.
Наред с това, инициативите на БОК за балканско сътрудничество се определят и от ориентацията на
нашето спортно движение към международни изяви
и стремеж за национален престиж, което оттогава
е трайна черта в ценностната система на спортното движение в България.

30

Осъществяването на идеята за Балкански игри става след мъчителни консултации в опит да бъдат
преодолени наслагваната враждебност и недоверие
между балканските държави. Водеща роля в това
отношение има съюзът на Балканските спортни
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Балкански лекоатлетически игри, Атина - 1933 г.
журналисти и няколкото мисии на представители на
НОК на България, Гърция, Турция и Кралство Югославия. В резултат на тези преговори гръцките представители поемат ангажимента за организиране на
Първите балкански състезания по тенис и лека атлетика от 1929 г. Успехът на тези състезания дава
възможност на НОК на Гърция да основе комитет за
Балканските игри с представители на всички страни
от полуострова без Албания.
Главната концепция на НОК на Гърция е да се провеждат балкански състезания само по отделни видове
спортове: тенис, лека атлетика, мотоциклетизъм,
езда, футбол и др. Спортове, развивани на Балканите, като Гърция си запазва правото на организатор
на игрите, ползвайки своя авторитет между всички
балкански държави.
Въпреки успеха на Балканските игри по тенис и лека
атлетика, става ясно, че подобни прояви имат огра32

ничено значение и не могат да се превърнат във важен културен тласък за развитието на спортното
движение в балканските държави. Ето защо Българският олимпийски комитет, по време на Балканската конференция на спортните ръководители 1929 г.,
прави предложение за провеждане на комплексни
спортни игри в олимпийски дух. Тази идея се представя от Стефан Чапрашиков (член на МОК за България)
и ген. Велизар Лазаров (председател на БОК), които
от 1930 г. работят усилено за нейното осъществяване. Главният замисъл на тези „комплексни” Балкански игри е свързан със създаване на благоприятни
условия за развитие на цялостното спортно движение на Балканите и обвързването на държавите към
спортното развитие чрез осъществяване на широк
спектър от дейности за подобряване на условията
за развитието на спорта. Наред с това, нашите
представители виждат в комплексните балкански
игри могъщо средство за популяризиране на уваже33 

България и Гърция на Балканския шампоинат по футбол - 1934 г.

Камен Ганчев произнася олимпийската клетва - 1934 г.
нието между балканските народи съобразно олимпийските принципи в и без това сложната психологическа обстановка през онези години.
За осъществяването на този замисъл БОК прави
предложение-програма за домакинство и провеждане
на Балканска oлимпиада в МОК, като изпраща своя
проект и молба за подкрепа от страна на организацията. МОК подкрепя предложението на БОК, като
единствено препоръчва форумът да се нарича Балкански игри. Така БОК на 30 ноември 1930 г. обявява
своето решение да организира Първия международен
олимпийски спортен форум през 1931 г. в България.
След сложни перипетии по изясняване статута
на игрите в поредица от преговори с Гърция, Югославия, Турция и Румъния, нашите спортни дейци
преодоляват противоречията, които възникват с
организираните от Гърция Балкански игри по лека
атлетика и тенис, чрез компромиси и добронамере34

ност. Представителите на БОК получават признанието на другите Балкански държави, че в действителност само България е в състояние да организира
комплексни игри и страната е естествен център и
в близост до всички държави. Така се осигурява съгласието на представителите на спортните организации на Балканите, с изключение на Албания.
Идеята за Балкански игри, или Балканиада, намира
много значима подкрепа от страна на Българското
правителство, като то участва на всички етапи по
подготовката и провеждането на игрите – мащабно
строителство на съоръжения, транспорт, визови
проблеми, настаняване, уреждане на служебното положение на спортисти и организатори, финансиране
и др. Благодарение на тази помощ БОК успява блестящо да организира и подготви Балканиадата през
1931 г. в София, която по същество представлява
умален вид на олимпийските игри. Балканиадата се
провежда от 26 септември до 4 октомври 1931 г. В
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нея участват Гърция, Турция, Югославия и България.
Състезанията, които се провеждат, са по футбол,
колоездене, плуване и скок във вода, мотоциклетизъм, фехтовка и конна езда. В тях се очертава надмощието на българския спорт, като в повечето
състезания в личното и отборно класиране нашата
страна е на първо място. Отзвукът на Балканиадата
сред обществото и в политическите среди е голям
и това дава основание на държавата да се ангажира
с развитието на телесната култура. Тези резултати утвърждават авторитета на БОК и доказват
необходимостта от една общонационална спортна
институция, която да има компетенциите за координиране на всички организации и да съгласува действията им съвместно с държавните институции и
международните фактори в спорта. Впоследствие
тези заслуги на БОК са признати както от държавата, така и от спортните организации у нас.
Бързото разрастване на спортното движение от
началото на 30-те години на ХХ в. и разширяването

на международните контакти обективно довеждат
до необходимостта от институционално съгласуване и единство на спортните организации под авторитета на обединителна институция, каквато
е БОК. Чрез Балканиадата БОК успява да утвърди
тези свои функции в спортното движение у нас.
Но трябва да се даде заслуженото и на качествата
на ръководителите на БОК в този период – ген. Велизар Лазаров, който със своя личен авторитет и
ръководен талант, успява да обедини идейно и организационно спортното движение, обществените
и държавни фактори в полза на спорта и неговите
хуманни идеи.
Главната заслуга на БОК към Балканското спортно
движение е издигането на идеята за благородното
съревнование и приятелство между младежта от
този взривоопасен район чрез създаване на Балканските игри – международен спортен форум, провеждан и до днес в съответствие с духа и принципите
на олимпизма.

Българската делегация на път за Балканските лекоатлетически игри в Атина - 1934 г.
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БОК С НОВА ИНИЦИАТИВА
В „КАМЕНИЦА ФЕН КУПА“
По инициатива на председателя на БОК Стефка
Костадинова тазгодишният аматьорски футболен
турнир „Каменица фен купа“ ще включи в обхвата
си нов социален елемент. Организаторите обявиха,
че ще дарят по един лев за всеки вкаран гол в надпреварата. След края на сезона ще се реши за какво
точно да бъдат похарчени средствата и кой град с
каква конкретна сума да бъде подпомогнат. Миналата година в целия турнир са вкарани около 9000 гола.
Турнирът ще се проведе в 27 града в България. Русе
е определен за домакин на финалите, двубоите за
титлата ще се състоят в края на август и началото на септември. Стимул за отборите е, че ще
имат възможност да се изправят срещу тим, съставен от Христо Стоичков и приятели. Новото е,
че са позволени трансфери - футболисти, които са
били записани първоначално в един тим, ще могат
да преминават в друг. Голямата награда за отбора
победител отново е посещение на мач на „Маракана“. Този път шампионите в аматьорския турнир
ще гледат двубой на бразилския национален отбор
през есента или през следващата пролет.
Куп спортни звезди дадоха старт на тазгодишната кампания. Сред тях бяха президентът на БОК
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Стефка Костадинова, носителят на Златната
топка Христо Стоичков, неговият колега от златното поколение на САЩ 94 Трифон Иванов, треньор
№ 1 за всички времена у нас Димитър Пенев и др.

АЛМАНАХ 2014

АПРИЛ

БОРБАТА ЛИКУВА С 9 ЕВРОМЕДАЛА
Владимир Памуков
България защити запазената си марка за висока класа в борбата с 2 титли, сребро, 6 бронза – общо 9
медала на Евро 2014. В препълнената до краен предел хокейна зала „Трио арена“ във Вантаа (Финландия) националите бяха в голямата игра през целия
шампионат. Славно победно завръщане след близо
двегодишно отсъствие направи Станка Златева.
Петкратната №1 в света сега ликува с шеста
титла на Стария континент в новата тежка категория – до 75 кг. Освен традиционната еуфория около звездата на женската борба, шампионатът ни

поднесе и емоционален взрив от първо европейско
злато на Александър Костадинов при 59-килограмовите. Сърцатият боец направи серия от зрелищни
схватки и покори върха след 5 драматични схватки.
Така категорията остана българска, след като в отсъствието на контузения европейски и световен
първенец Иво Ангелов във Финландия конкуренцията разби Александър Костадинов, който до този момент имаше два бронзови медала от първенствата
на Стария континент.

След триумфа новото златно момче на родната
борба направи откровено и емоционално изявление.
„Победих всички, но още не мога да туширам емоциите – довери след пристигането си у нас Александър
Костадинов, новият властелин на най-леката категория на класическата борба в Европа. – От два дни
реално не съм борец, а телефонист. Мобилният ми
не спира да звъни. Опитвам се да отговарям, за да не
обидя някого, но не успявам. Дано не си помислят, че
след титлата вече се големея. А аз самочувствие
винаги съм имал – още от юноша, когато станах два
пъти световен. Но и уважение към всеки човек и към
всеки труд имам също.
42

Щастлив съм най-вече, като виждам усмивките на
всички, които ми помагаха да стъпя на върха. В родния ми град Кюстендил през уикенда имаше турнир
и там в събота цяла вечер вдигали наздравици за моята победа.
Стотици хора ми честитиха. Първо, естествено,
ме прегърнаха веднага след срещата треньорите
Армен Назарян и Милчо Радуловски. Както и президентът на нашата федерация – големият Вальо
Йорданов. После зад кулисите ме разцелуваха и други славни асове от тепиха – Живко Вангелов, Янко
Шопов, съотборниците... А по телефона първи ми
звънна Гриша Ганчев и ми каза: „Здравей, шампионе!“
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Борих се и за всички тези хора, защото не исках да
ги разочаровам. Това беше единственото ми притеснение в състезанието. А срещу съперниците
бях адски уверен, излизах без капка страх. Почувствах още от старта, че това е моят ден. Във всяка
от петте срещи имах критичен мо мент в края,
но психиката ми издържа. Мислих бързо и действах
бързо. Направо бях железен. И за това първенство
преживях кошмара от дежурната ми битка с килограмите. Свалих осем! И както винаги и този път
ми беше много трудно. Едвам изкарах полета до
Финландия, в самолета беше ужасно. На моменти
си мислех, че ще полудея. Но както казва Вальо Йор-
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данов, това е „част от подготовката за войната
на тепиха“. И накрая всичко се забравя, когато си
номер едно и когато всички в залата стават заради
„Мила Родино“. За този момент си струват всички мъки на света.“ От Спортното министерство с
телеграма до федерацията и националите изразиха
задоволството си от представянето на борците
на Евро 2014. „България за пореден път е сред водещите страни на Европа в този спорт. Треньорският щаб явно е подготвил участниците ни по най-добрия начин, доказателство са спечелените отличия
за България“, беше оценката на Министерството,
изразена чрез поздравителния адрес.
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ШЕСТ МЕДАЛА В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ
Георги Банов
Медал в щангите вече се превърна в доста трудно постижение за България. След купища скандали,
спортът, който ни носеше огромни успехи, беше
върнат в първи клас. Така всяко отличие си е едно
малко чудо.

малката конкуренция на първенството, като имаше
само седем състезатели, а Ерол Белгин от Турция
записа нула в изтласкването и така отпадна от
битката. От това се възползва Стоян Енев, който
завърши на трето място в категорията.

На европейското, което се проведе в обетованата
земя Израел, станаха шест малки чудеса, oт които
две златни.

Приятната изненада беше Васил Господинов, който
при 94-килограмовите отстъпи само на братята
Адриан и Томас Желински от Полша, като от второто място го отдели само един килограм. Васил завърши втори в изхвърлянето. Само няколко месеца
по-късно Адриан беше спрян от световното първенство за използването на забранени вещества. По
стара традиция в щангите обаче пробите от първенството ще станат ясни година по-късно.

Всички очакваха Иван Марков да спечели титлата
при 85-килограмовите и той го направи, и то с доста сериозна преднина от 12 кг пред втория. Иван се
възползва максимално от отсъствието на няколко
контузени съперника и така събра двубой от 385 кг.
Адам Малигов от Русия записа 373 кг. Българинът
взе абсолютно всички титли в категорията, като
спечели златен медал и в отделните движения.
Ивайло Филев също взе всички титли в категория
до 62 кг. Така той завърши с 6 кг повече от Станислав Чадович от Беларус и безапелационно стана
европейски шампион. В тази категория беше най-
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И двете ни представителки при жените стигнаха
до отличия. Милка Манева, която е общински съветник, се възползва от едно прекрасно треньорско
решение и стана сребърен медалист при 69-килограмовите. По принцип тя е в долната категория, но
беше изчислено, че там шансовете й са по-малки. И
наистина, с двубоя от 228 кг. тя щеше да се бори за
бронза при 63-килограмовите, а в горната категория стана безапелационно втора. Мая Иванова (53)
стана трета.
Първенството в Израел протече доста стегнато,
но и с изненади. Изненадващо в петък на щангистите беше отказан хляб, защото така повелявани
традициите в страната. В крайна сметка домакините се справиха, въпреки че отдавна не бяха организирали голямо първенство.

ЗАКРИВАНЕ
НА СКИ СЕЗОНА
Звездата на българския зимен спорт Александра
Жекова беше наградена с медал „Спортът за един
мирен свят“ на БОК за отличното си представяне на Зимните игри в Сочи. Това стана по време на
стилното закриване на ски сезона в зала „Алфа“ на
„Парадайз център“.
Бащата на Сани и неин треньор, Виктор Жеков,
беше отличен с медал „За олимпийска заслуга“ за
изключителния принос към развитието на сноуборда. Представилите се силно в Сочи дебютанти на
олимпийски игри Никола Чонгаров и Радослав Янков
бяха наградени от генералния секретар на БОК Белчо Горанов със „Златни значки“.

Останалите ни състезатели влязоха в десетката,
но това не беше по вкуса на треньорското ръководство. Диян Минчев (69) стана шести, с което си
осигури олимпийско финансиране. Ферди Назиф (56)
и Александър Димитров (77) заеха седмите места в
категориите си, а Тодор Ченков (56) е десети. Ченков е пълен аматьор, като тренира и работи.
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СТЕФКА КОСТАДИНОВА, ДИМИТЪР
ПЕНЕВ И ЛЮБО ГАНЕВ НАГРАДИХА
500 ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ ДОМОВЕ
Председателят на БОК и световна рекордьорка в
скока на височина Стефка Костадинова, именитият
футболен треньор Димитър Пенев и волейболната
легенда Любо Ганев наградиха по традиция най-добрите деца, лишени от родителски грижи, по време
на състоялия се в „Арена Армеец“ 21-ви национален
шампионат. На терена излязоха 500 малчугани от
37 дома, които спориха за отличията в 6 вида спорт.
Комплексен победител е тимът от Първомай.

Церемонията мина под знака на 90-годишнината от
създаването на БФСки. Председателят на БФСки
Цеко Минев награди с почетни плакети по случай навършването на кръгли годишнини: Стефан Митков
(80 г.), Костадин Коцов (75 г.), Ангел Митов (75 г.),
Георги Митев (70 г.), Живко Кирилов (70 г.), Петър
Аджов (70 г.) и Антоанета Златарева (60 г.). За цялостен принос в развитието на българските ски беше
отличен Любомир Врингов, който навърши 90 години
Генералният секретар на БФСки Пепа Мицева отличи спортния журналист и летописец на българските
ски Асен Минчев, който през миналия сезон навърши
75 години. „Бороспорт“ получи награда за отличното провеждане на стартовете за Европейската
купа в алпийските ски. За подкрепата към олимпийската подготовка на състезателите на БФСки,
успешното провеждане на Европейските купи в Боровец и Пампорово и 6-то издание на „Научи се да ка-
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Поне още 20 деца направиха заявка да продължат образованието си в спортно училище. Най-добрите от
тях очаквано спечелиха призовите места на шампионата, организиран от Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи.
Вече 60 сираци учат в спортните училища, а според
шефа на федерацията Анатоли Илиев сред малчуганите има още много потенциал.

раш ски“ Министерството на младежта и спорта
беше отличено с почетен плакет.
Цеко Минев награди със специални призове и генералните спонсори на БФСки – FIBANK, MTEL AUDI и
GENERALI, които помогнаха на ските ни. Сани Жекова получи специална награда от Хорст Пертъл, главен директор „Технологии“ на Мтел, а от FIBANK
приз й връчи Ивайло Александров.
Гост на тържеството беше и двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев, чиято внучка
Бояна Радева заслужи купа „Надежди Джуниър“ при
децата до 10 години. Купи и плакети получиха носителите на купа „България“ и „Надежди“. Ски центровете Банско, Боровец, Пампорово, Витоша и СК
„Тракия“ бяха наградени от вицепрезидента на БФСКи Георги Бобев за реализирането на проекта „Научи се да караш ски“, благодарение на който 2400 деца
и тази година се научиха безплатно да карат ски.
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БОК ИНИЦИИРА РАЗШИРЯВАНЕ
НА ОЛИМПИЙСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРИЯ
Студенти от НСА се срещнаха със Стефка Костадинова по време на заключителния семинар „Олимпизъм и олимпийско движение“.
В сградата на Българския олимпийски комитет (БОК)
завърши заключителната част от образователния
семинар по „Олимпизъм и олимпийско движение“ за
бакалаври и магистри от Националната спортна
академия (НСА) „Васил Левски“. Програмата включва
цикъл от лекции и изготвяне на проекти, свързани
с подготовка на младите специалисти за участие в
инициативите на БОК и разпространение на олимпизма в България.
На заключителното заседание председателят на
БОК Стефка Костадинова представи някои важни
акценти от дейността на БОК през 2014 г. и сподели своя личен опит като именита състезателка и
ръководител, а изявлението й бе посрещнато с много интерес от участниците в срещата.
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В своето послание към студентите тя подчерта
важната мисия на БОК да работи за развитие на сътрудничеството между спортните организации и
държавните институции, необходимо, за да се запазят ценностите и постиженията на българския
спорт.
Стефка Костадинова заяви отново своята позиция
за насърчаване на олимпийското образование във висшите учебни заведения, и по-специално, в НСА, като
важна перспектива за изграждане на ново поколение
спортни специалисти с отворена визия и инициативност за отстояване ценностите на олимпийската
идея в предизвикателствата на съвременния свят.
В този дух е и решението на Изпълкома на БОК да
предложи на ръководството на НСА включването
на дисциплината „Олимпизъм и олимпийско движение“ като общообразователна в програмите на
Академията.

АЛМАНАХ 2014

МАЙ

ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО
ПО СПОРТНА ГИМНАСТИКА
Петьо Борисов

След 31-годишна пауза България отново беше домакин на Европейско първенство по спортна гимнастика. През месец май рекордните в историята на
шампионатите 39 държави изпратиха най-добрите си гимнастици у нас.
Първенството в София е най-трудният възможен формат за организиране,
тъй като в рамките на две седмици юноши, девойки, мъже и жени си оспорваха
разпределението на медалите както в индивидуалната, така и в отборната
надпревара. Преди това само Санкт Петербург 1998, Патрас 2002 и Бирмингам
2010 се бяха наели с това предизвикателство.

Над 100 журналисти от целия свят отразяваха състезанията в София, като имаше представители на
медиите дори от страни като САЩ и Афганистан.
Причината за огромния интерес беше фактът, че
това беше първото отборно състезание след Олимпиадата в Лондон, на което можеше да се види състоянието на европейската гимнастика.
Шампионатът при юношите и девойките беше от
изключително значение поради факта, че това бе
последната възможност да бъде спечелена квота за
2-те Младежки олимпийски игри в Нанджин, Китай,
които се проведоха по-късно през годината.
Владимир Тушев впечатли специалистите с отлични изпълнения и си заслужи правото да представлява
страната ни на Mладежката oлимпиада. Най-много
внимание обаче заслужи 13-годишният български талант Дейвид Хъдълстон, който зае петите места
на кон с гривни и успоредка.
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Юношите от Великобритания доминираха изцяло и
спечелиха общо 8 медала, изпреварвайки представителите на Русия и Швейцария, които останаха само
с по два. При девойките Русия, Великобритания и
Румъния запазиха за себе си почти всички отличия,
като позволиха единствено на две представителки
на Германия да достигнат до бронзовите медали на
успоредка и греда.
Мъжете и жените пък си оспорваха не само призовите места в шампионата, но също така и разпределението на квотите за първите в историята Европейски игри, които ще се проведат в Баку през 2015 г.
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Мъжкият национален отбор на България успя да спечели желаната квота, след като намери място сред
най-добрите 25-ма. Тежка контузия на бедрената
кост на Валентина Рашкова обаче не позволи на женския ни отбор да постигне желаната цел.
Русия детронира Великобритания в най-очакваната
битка на Европейското първенство – отборната
надпревара при мъжете. Изграден изцяло от олимпийски, световни и европейски шампиони, тимът на
Русия завоюва 5 златни и 1 сребърен медал в София.
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При жените златните медали от финалите на четирите уреда в индивидуалната надпревара отидоха в пет различни посоки, тъй като италианката с
български корен Ванеса Ферари и румънката Лариса
Йордаке си поделиха първото място на земна гимнастика с еднакъв резултат.
Над 400 доброволци се включиха в подготовката и организацията на мащабното събитие, което се проведе в „Арена Армеец“. За реализирането на шампионата Българската федерация по спортна гимнастика
закупи 5 нови комплекта уреди, които впоследствие
бяха разпределени из основните гимнастически центрове в страната.

обучение по история на физическото възпитание
и спорта и всички се включиха в научно-изследователски проекти на Българския олимпийски комитет и на НСА. Студентите от горните курсове
изучават дисциплината „Олимпизъм и олимпийско
движение“ и участват в практически дейности,
свързани с разпространението на олимпийските
ценности и идеали.

По време на престоя си в комплекса на Международната олимпийска академия студентите се запознаха с историята и дейността на МОА, представиха
дейността на Националната олимпийска академия
на БОК, посетиха библиотеката на МОА, която съдържа над 70 000 издания. Всеки от участниците
беше подготвил кратка беседа на олимпийска тематика. Студентите поднесоха цветя на паметника

БОК ПОДКРЕПИ УЧЕБНООБРАЗОВАТЕЛНАТА ЕКСПЕДИЦИЯ
„ОЛИМПИЯ 2014“
Наши студенти посетиха Международната олимпийска академия.
С подкрепата на Българския олимпийски комитет
и Националната спортна академия от 2 до 5 май
се проведе учебно-образователната експедиция
„Олимпия 2014“, която е посветена на 90-годишнината на БОК и 120 години от основаването на
съвременното олимпийско движение.
В програмата бяха включени посещение на стадион
„Панатинайкос“, арена на първите олимпийски игри
Атина 1896, посещение на Международната олимпийска академия (МОА) и археологическия комплекс
на Олимпия, място на провеждане на олимпийските
игри в древността.
В експедицията участваха студенти от НСА „Васил Левски“ от първи, втори и трети курс редовно
обучение. Студентите от първи курс са преминали

62

63 

на Пиер дьо Кубертен, който се намира на територията на Академията на полуостров Пелопонес, в
най-южната част на Гърция.
Целите на проекта са обогатяване на познанията
на студентите в областта на олимпизма и олимпийското образование, както и подготовка за активно участие в дейностите на Националната

олимпийска академия на БОК в началото на лятото
в Несебър.
Успешното провеждане на образователната експедиция и дългогодишното сътрудничество с Международната олимпийска академия са повод БОК да
направи този проект ежегоден.

БОК
С НОВ СПОНСОР
Търговската верига Lafka стана официален партньор на Българския олимпийски комитет (БОК). Договорът беше подписан на 9 май от председателя
на БОК Стефка Костадинова и изпълнителните
директори на „Табак Маркет“ АД Борис Захариев и
Виктор Налбантов.
„БОК стартира ново партньорство и се радвам, че
в тези трудни времена се намира кой да подпомага
българския спорт. – заяви на церемонията по подписването Стефка Костадинова. – Благодарни сме,
че Lafka се ангажира с дългосрочна подкрепа, за да
може да се раждат и развиват нови спортни звезди,
които да развяват флага на България по света.”
Голяма част от средствата по договора ще отиват
за подпомагане на деца в затруднено положение, за
помощи и лечение на бивши спортни легенди.
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„Един от основните приоритети на БОК е да следим спортното развитие и да подпомагаме повече
от 600 лишени от родителски грижи деца – допълни
Костадинова. – Сега за тях ще могат да се отделят
повече средства, както и специални стипендии от
нашия нов спонсор. В партньорството влиза и организиране на спортни турнири, ще работим в тясно
сътрудничество с общините по места, тъй като
новите ни партньори изграждат спортни и детски
площадки в много градове из страната.”
„За нас е чест да бъдем партньори на Българския
олимпийски комитет. – обяви Борис Захариев. – Вярваме, че по този начин ще подпомагаме активно
българския спорт и ще съдействаме за успешното
развитие на младите родни таланти.”
На подписването присъстваха вицепрезидентът
на БОК доц. Пенчо Гешев, генералният секретар
на БОК Белчо Горанов, легендите на българския
спорт – зам.-министър Йордан Йовчев, Ваня Гешева,
Евгения Раданова, Здравка Йорданова, Йорданка Благоева и др., много спортни деятели и журналисти.
Договорът е за период от 4 години.
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЛЕД 20 ГОДИНИ –
НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА
В БЪЛГАРИЯ
Близо 1300 студенти спортисти и над 200 треньори и преподаватели от 31 висши училища (ВУ) в България се събраха през май в столицата за Национална универсиада 2014, която бе първата след повече
от 20-годишна пауза. Състезанията бяха на територията на НСА „В. Левски“, стадион „Академик“,
зала „Румен Пейчев“, залата за джудо на спортен
комплекс „Диана“, тенис кортовете на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и басейна на
Техническия университет - София. Надпреварите
бяха в 11 спорта: баскетбол, волейбол, джудо, карате, кикбокс, лека атлетика, плуване, тенис, тенис на маса, футбол и хандбал. Раздадени бяха 322
медала, спечелени от 24 висши училища, което по-

казва разширяване на географията на студентския
спорт у нас.
Ето някои цифри и резултати, които подкрепят
тази тенденция: във финалите по волейбол участваха 8 мъжки и 8 женски отбора от 16 ВУ, финалите
по баскетбол събраха 12 мъжки и 4 женски отбора
също от 16 ВУ, по футбол участваха 8 отбора от
8 ВУ, по хандбал 4 мъжки и 3 женски отбора от 7
висши училища. Най-многобройни в индивидуалните
стартове бяха състезанията по лека атлетика със
167 студенти и по плуване със 152 участници. Комплексен шампион е НСА със 126 медала (48 от които
златни), пред Софийския университет – 49 отличия
(14 титли) и УНСС – 31 медала (11 златни) и др.

Организатор на Национална универсиада 2014 беше
Асоциацията за студентски спорт „Академик“, подкрепена от Българския олимпийски комитет. Форумът бе отлична възможност за разработване на
доброволческа структура и осъществяване на доброволческа дейност. В това отношение беше поставено началото, като в цялата организация бяха
ангажирани 68 доброволци от различни университети. Национална универсиада 2014 даде шанс на студентите да се включат в нови спортни дейности и
прояви. Наред с това, тя спомогна за увеличаване
броя на младите хора, занимаващи се с физически
упражнения и спорт. Форумът съдейства и в борбата срещу противообществените прояви и нездравословния начин на живот на студентите.

Ръководството на Асоциация университетски
спорт „Академик“ и лично нейният председател
доц. Златко Джуров са твърдо решени да разширят
обхвата и спортовете в националните универсиади, които да се превърнат в отлична възможност
за спорт и физическа активност на студентите.

По-късно през годината, в края на август, АУС „Академик“ организира за трети пореден път Летните
университетски игри „Камчия“, в които купата
за комплексен шампион отново грабна Техническия
университет - София.
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„ОЛИМПИЙСКИ ЦЕННОСТИ
И ОБРАЗОВАНИЕ“
ВЪВ ФОКУСА НА НАЦИОНАЛНА
ОЛИМПИЙСКА АКАДЕМИЯ 2014
Тодор Шабански

Темата на тазгодишната 32-ра сесия на Националната олимпийска академия
беше „Олимпийски ценности и образование”. Тя привлече авторитетни лектори, а покрай беседите, обединените от олимпийските идеи и ценности младежи имаха специални занимания по групи, които допълваха богатата културна, спортна, образователна и социална програма.
Повече от 70 студенти и ученици присъстваха на
тържественото откриване в базата на НСА в Несебър. Зам. ректорът на НСА проф. Кирил Андонов
и главният организатор доц. Лозан Митев пожелаха
успех на участниците в 4-дневния форум. Младежите бяха представители на НСА, Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград, Смолянския
филиал на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, УНСС, Национална музикална академия „Панчо Владигеров” - София и др. В сесията участват и
членове на олимпийските клубове в Босилеград, Радомир, Бургас, СТСАГ, както и ученици от столичното 35 СОУ „Добри Войников”.

В рамките на сесията на Националната олимпийска академия се състоя колоритен карнавал. Присъстващите студенти, ученици и преподаватели
сътвориха впечатляващи постановки, базирани на
техните преживявания през последните дни и на
ключови моменти от развитието на олимпийското
движение. С топли думи към участниците се обърна
ректорът на НСА доц. Пенчо Гешев, на всеки един бе
връчена специална грамота.
Карнавалът беше част от програмата, включваща
пренасяне на символичен олимпийски огън, турнир
по шахмат, игри с образователен, спортен и социален ефект. Специално внимание беше отделено
на церемониите по откриване и закриване на олимпийските игри, зам.-ректорът на НСА проф. Кирил
Андонов онагледи впечатленията си с прожекция на
спектакъла по случай 70-годишнината на НСА.
В заключителните изказвания основен акцент бяха
непреходните духовни и физически ценности, завещани на поколенията от Пиер Дьо Кубертен, и как
те се вписват в предизвикателствата на съвременния свят. В продължение на 4 дни представителите
на клубовете обмениха опит и идеи как да поддържат живи и неопорочени олимпийските принципи в
България.
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НАД 500 МЛАДИ СПОРТНИ ТАЛАНТИ
НА ФЕСТИВАЛА
„ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ“В АЛБЕНА
Тодор Шабански
Над 500 млади състезатели от 7 вида спорт премериха сили в 7-то издание на фестивала „Олимпийски
надежди“ в курорта Албена.
Надпреварата беше открита от вицепрезидента
на БОК и шеф на федерацията по аеробика Йорданка Благоева. На церемонията присъстваха Стефан
Китов – председател на Българска федерация по тенис на маса и Маргарита Тодорова – изп. директор на
„Албена“ АД.
„Искам специално да благодаря на всички вас, на ръководителите и треньорите ви, че сте тук, в Албена,
където условията за провеждането на турнира са
отлични – заяви Благоева. – Пожелавам ви приятни
емоции и съм убедена, че всеки един от вас ще даде
максимума от възможностите си. Силно се надявам
и вярвам, че сред вас са новите европейски, световни, а защо не и олимпийски шампиони на България.“

По традиция издигането на знамето отново беше
поверено на борец. Честта да издигне трибагреника получи Георги Траков, който след церемонията
стана трети в кат. „тежка“ от турнира по плажна борба.
Във феста „Олимпийски надежди 2014“ участваха
състезатели от 15 до 18 години, включително и гости от Румъния, представени с по два отбора във
волейбола и баскетбола.
Русенци станаха първи на турнира по плажна борба,
а Анатоли Челиков беше определен за супершампион, след като в решителната битка победи съотборника си от „Юнак Локомотив“ Йоан Цонев,
който беше с 20 кг по-тежък. Преди това двамата
триумфираха съответно в лека и тежка категория.
Бронзовият медалист от Евро 2014 за кадети Севгин Хасан остана трети при тежките.

При девойките супершампионка е Сезен Бехчeтова
(ЦСКА) след успех над Йоана Маринкова („Васил и Георги Илиеви“, Кн). Преди това състезателката на
„червените“ и съперничката й спечелиха всичките
си схватки съответно в лека и тежка категории.
Турнирът по плажна борба беше поверен на международните рефери Милен Марков и Левон Александров, който миналия месец прекрати съдийската си
кариера на международния тепих.
Във футбола триумфира отборът на „Спартак”
(Вн). На финала победителите сразиха „Добруджа”
с 1:0. С бронз се окичиха връстниците им от Шумен.
В една от най-атрактивните дисциплини – плажен
волейбол – шампиони станаха представителите на
Румъния и при юношите, и при девойките. В баскетбола гостите ликуваха при девойките, а надпреварата при юношите беше спечелена от русенци.
В плуването Филотея Димитрова грабна две титли. Варненката беше най-бърза на 100 м бътерфлай
с време 1:10,70 мин, а на 100 м свободен стил финишира за 1:04,50 мин.
В турнира по лека атлетика шуменецът Здравко
Тончев беше най-бърз на 1800 м с време 3:58 мин., а

при девойките Силвия Георгиева („Евър”, Вн) финишира на 800 метра за 4:46 мин.
В тениса на маса надпреварата при юношите беше
спечелена от Иво Йорданов („Комфорт”, Вн). При дамите най-добра беше Нели Петришка (Панагюрище)

„БЪДИ АКТИВЕН“ ПРОВОКИРА
ВСЕКИ ОТ НАС В МЕЖДУНАРОДНИЯ
ОЛИМПИЙСКИ ДЕН
Тодор Шабански
Юсеин Болт опитва в крикета, Майкъл Фелпс изобрети нов плувен стил, Линдзи Вон играе тенис, а
ти какво би пробвал? Олимпийският ден провокира
всеки един да опита нещо ново, за да бъде още по-активен и жизнен в ежедневието. Тази година инициативата на МОК преминава под мотото „Бъди активен” и в нея със специален клип се включиха част от
мегазвездите на световния спорт – Майкъл Фелпс,
Линдзи Вон, Юсеин Болт и др.
В духа на олимпизма и неговите хуманни принципи
БОК също отбеляза по впечатляващ начин Международния олимпийски ден и Деня на българския олим72

пиец. Събитията бяха в много градове в страната,
а в столицата срещата за първи път беше пред Народния театър „Иван Вазов”, където дори и в дъждовния юнски ден имаше много емоции и екшън.
Стартът на традиционната щафета с олимпийския огън пред арката на НСА този път започна с
едноминутно мълчание в памет на жертвите от
наводненията. След това носеният от студенти,
ученици, преподаватели и представители на олимпийските клубове факел премина през улиците на
София, приветстван от хиляди столичани, сред
които и легендарни наши спортисти.
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Пред националния стадион „Васил Левски” огънят
беше посрещнат от Ваня Гешева и Петкана Макавеева, малко по-късно зам.-министър Йордан Йовчев
приветства щафетата пред Министерството на
младежта и спорта. Пред църквата „Св. София” до
Столична община беше двукратният олимпийски
шампион Боян Радев заедно с генералния секретар
на БОК Белчо Горанов.
Кулминацията беше пред Народния театър „Иван
Вазов”, където участниците в щафетата бяха посрещнати с бурни аплодисменти, преди да предадат
символичния огън в ръцете на председателя на БОК
Стефка Костадинова.
„Пазете този огън чист и неопетнен, както са
завещали Пиер Дьо Кубертен и неговите после-

дователи – каза Костадинова. – Международният
олимпийски ден е послание към всеки един от нас да
бъде по-активен, като заедно съхраним олимпийските ценности и хуманните принципи на олимпизма.“
Междувременно Стефка Костадинова обяви, че БОК
ще подпомогне финансово пострадалите от наводненията и призова всички да бъдем съпричастни с попадналите в беда сънародници, като всячески се опитаме да ги подкрепим в този труден за тях период.
Участниците в щафетата получиха специални грамоти от МОК, значки и сувенири, връчени им от
присъстващите на площада легенди на българския
спорт. Сред тях бяха олимпийските шампиони Ваня
Гешева, Румяна Нейкова, десетки други известни
наши спортисти, треньори и деятели.

Малко преди пристигането на щафетата беше определен шампионът в традиционния турнир по мини
голф за журналисти. Преди старта представителите на медиите получиха ценни съвети от националните състезатели София Селдемирова и Асен
Михайлов, както и показни уроци от експерта към
Българската голф асоциация (БГА) Христо Сеймовски. В резултат на това оспорваната битка наложи
плейоф да определи победителя при мъжете: Александър Гигов от sportal.bg, пред Георги Банов от в-к
„24 часа” и Пламен Вълков от в-к „Стандарт”. При
жените номер 1 е Боряна Тончева от БНТ.
Стилните призове бяха връчени от мениджъра в
Българската голф асоциация Константин Икономов.
Двете специални награди заслужиха младите голфъри Константин Вълков и Марио Нейков, а осигуреният от партньора на БОК „Приз на BMW за атрактивен играч” беше спечелен от Пламен Вълков.
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МЕЖДУНАРОДЕН ОЛИМПИЙСКИ ДЕН
На 23 юни 2014 г. се навършват 120 години от създаването на МОK по идея на барон Пиер дьо Куертен.
През януари 1948 г. Международният олимпийски
комитет решава да чества своя рожден ден, като в
празника се включват девет Национални олимпийски
комитета. През 1987 г. МОК насърчава всички НОК
да отбелязват създаването на Международния олимипийски комитет с различни инициативи.
От 1995 г. Олимпийски клуб Благоевград организира отбелязването на празника с крос или с различни
състезания в Благоевград.
Организатори на Международния олимипийски ден
на 23 юни от 10.00 часа 2014 г. са Университетски
спортен клуб „Академик” и Обединен детски комплекс – Благоевград.
В бягането участват преподаватели и докторанти
от катедри „Спорт” и „ТМФВ” при ЮЗУ „Неофит
Рилски”, студенти, треньори и състезатели от
представителните отбори на УСК „Академик” –
Благоевград по баскетбол, футбол, волейбол, хокей
на трева, тенис, хандбал и лека атлетика, както и
децата от школите на Обединен детски комплекс –
Благоевград.
Събитието се отбелязва с факелно бягане около
езерото със символично предаване на олимпийския
огън в парк „Бачиново” с три щафети.

Лилиана Гоцева, държавна и студентска шампионка
по ориентиране на средни дистанции, запали огъня.
Първи започват бягането преподаватели и докторанти, след което Лилиана предава факела на студентите, в третия кръг те предават огъня на наймладите участници – ученици и състезатели на УСК
„Академик”. Идеята е да се осъществи приемственост на ценностите между поколенията.
Преди да стартира отбелязването на Международния олимпийски ден, доц. Даниела Томова се обърна
към всички присъстващи за съпричастност и отдаване на почит с едноминутно мълчание на загиналите
наши сънародници в наводненията в североизточна
България. Проф. Стоян Иванов, декан на Факултета за обществено здраве и спорт и председател на
УСК „Академик”, приветства участниците.
Всички 70 участници в кроса получиха тениски с олимпийския символ, осигурени от Българския олимпийски
комитет, и сертификат от МОК, подписан от президента на Международния олимпийски комитет Томас
Бах и от Стефка Костадинова, председател на БОК.
Международният олимпийски ден бе отразен в пресата, в новинарската емисия на БНТ 2, кабелна телевизия „Око”, в. „Струма”, в електронни издания
на региона.

ЕДНА ГОДИНА
ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИГРИ БАКУ 2015
На 12 юни в Баку, столицата на Азербайджан, с бляскава заря започна отброяването на една година до
Първите европейски игри Баку 2015.
За първи път Старият континент ще има свои
игри. Утвърдени от Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) на 9 декември
2012 г. в Рим, те ще се провеждат веднъж на 4 години. Игрите са собственост и се ръководят от Европейските олимпийски комитети (ЕОК).
Историческото първо издание на Европейските
игри ще се проведе от 12 до 28 юни 2015 г. в Баку.
В него са включени 20 вида спорт (олимпийски и не
олимпийски). Очаква се повече от 6000 спортисти
да вземат участие в игрите. Те ще бъдат селектирани и ръководени от техните Национални олимпийски комитети (НОК).
От 9 до 13 юни в Баку се проведе и семинар за шефове на мисии и представители на Националните олимпийски комитети от Европа. В семинара участваха
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Румяна Динева и Камелия Игнатова. Различните дирекции на организационния комитет представиха
подробна информация за подготовката на игрите.
Участниците посетиха селото на спортистите,
което е напълно готово да приеме състезателите.
В Баку се изграждат впечатляващи спортни обекти
– нов стадион с 65 000 места, нов плувен център с
6000 места, стрелкови комплекс, националната гимнастическа арена с 7000 места. Значителни подобрения се правят на съществуващите зали, в които ще
се проведат състезанията по борба, джудо, бадминтон, тенис на маса. Известната „Кристална зала“,
която бе домакин на Евровизия 2012, ще приеме състезанията по волейбол, бокс, карате, таекуондо и
фехтовка. Временни конструкции ще се изградят
за състезанията по плажен волейбол, баскетбол 3х3,
плажен футбол, планинско колоездене. Макар и две
години от възлагането на домакинството, в Баку се
усеща пулса на игрите и всички очакват с нетърпение церемонията по откриването.
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ЮЛИ

ГОДИНАТА НА ГРИГОР ДИМИТРОВ –
БЪЛГАРИНЪТ ВЕЧЕ Е ЗВЕЗДА
ОТ СВЕТОВЕН КАЛИБЪР
Динко Гоцев

Равносметката не може да бъде противоречива. През 2014-та Григор Димитров измина пътя до звезда от световен калибър, и то в тениса – спорт,
който постоянно е в светлините на най-ярките прожектори. Българският ас
има милиони почитатели в социалните мрежи, а развитието му в играта е
облечено в четири трофея от веригата на турнирите на ATP, три от които
спечелени през 2014 г.
Димитров е утвърден член на топ 10, като вече е
новина изпадането му (обикновено краткотрайно,
както е сега – №11) извън този отбран клуб на елита. До края на 2013-та заглавията се раждаха, когато Григор пристъпеше сред най-силните.
Първата половина на година бе много силна за 23-годишния българин. През януари той бе точно №23 в
ранглистата, но тръгна с ново самочувствие и форма, подобрена от съвместната работа с треньора
Роджър Рашийд. Дойдоха отлични представяния в
Бризбейн (загубен финал) и на Откритото първенство на Австралия, където в гладиаторски мач го
спря Рафаел Надал.
През февруари Григор спечели турнира в Акапулко,
негов втори успех в надпревара от ATP (след Стокхолм 2013 г.). Последва и триумф на червено в Букурещ, след което дойде подготовката за двата
най-сериозни теста за годината – „Ролан Гарос“ и
„Уимбълдън“.
Преди да стъпи на свещената трева в Лондон, Димитров спечели и третия си турнир за 2014-та, в
Куинс, пак на бързата тревна настилка.
За да дойде вероятно и най-големият му удар, макар
и без титла, за годината. На „Уимбълдън“ българи80

нът бе поставен под №11 в основната схема и стартира срещу по-непретенциозните – Райън Харисън
и Люк Савил, които бяха победени без загубен сет.
Последва страхотен мач и обрат срещу Александър
Долгополов, който водеше с 2:1, но бе прекършен
от волята на Григор. По инерция от триумфа Димитров разби Леонардо Мейер, за да стигне до четвъртфинал с Анди Мъри.
Мачът срещу представителя на домакините е несъмнено денят, в който българският талант стъпи
на голямата сцена и показа – той ще е фактор в тениса. Григор Димитров разби надеждите на Мъри,
подкрепящите го 17 хиляди край корта, половината
кралска фамилия в ложите и 9,7 милиона британци,
наблюдавали мача по телевизията с надежда Анди да
повтори триумфа си на турнира от 2013-та. Победата с 3:0 сета удиви не само аристократите от
Острова, но и целия свят на тениса.
Отзивите бяха страхотни, а се задаваше полуфинал със световния номер едно Новак Джокович. Силите на Григор не стигнаха за нов голям удар, но
гастролът му на тревата на „Уимбълдън“ остава
паметен. Най-малкото, защото с него той за първи
път влезе в топ 10 на ранглистата, като завърши
лятото на 9-то място.

През август българската звезда стигна нов полуфинал, този път на Откритото първенство на Канада, но бе спрян от Жо-Вилфред Цонга, който после
вдигна и купата.
На Откритото първенство на САЩ фатален бе осминафиналът с Гаел Монфис, загубен в три сета, но
с минимални резултати и в трите.
Дойде и нова среща с Джокович, този път в Китай
през октомври, но отново сърбинът бе победител,
този път на полуфинал.

Григор не успя да защити титлата си в Стокхолм,
като загуби драматичен финал от Томаш Бердих в
три сета. Последва и голям мач срещу Роджър Федерер в Базел, където за втора поредна година българинът не успя да преодолее легендарния швейцарец
на един и същи етап – четвъртфинал.
Отпадането на Мастърса в Париж от Анди Мъри
в трети кръг означаваше, че Димитров не успя да
стигне до финалния Мастър в Лондон, след като остана 11-ти в ранглистата.
Но представянето му и прогресът в йерархията на
световния елит на корта, обещават успешна 2015
година за най-популярния ни действащ спортист.
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СОЦИАЛНАТА КАМПАНИЯ
„ДАРИ ГОЛ“ УВЛЕЧЕ ХИЛЯДИ
ЧРЕЗ КАМЕНИЦА ФЕН КУПА 2014
Тодор Шабански
Осмият регионален турнир на най-големия и вълнуващ футболен турнир за приятели в България „Каменица Фен Купа“ се състоя на 5-6 юли на стадион
„Пловдив“ под тепетата. „Като гледам с какъв
ентусиазъм играят участниците, душата ми се изпълва с радост. Те ми напомнят за моята младост.
Сигурен съм, че всички отбори са добре подготвени.
Играйте с настроение. Успех!“, с тези думи легендата на ПФК „Ботев“ г-н Петър Зехтински официално даде начало на турнира.
Заедно с него на сцената се качи и генералният
секретар на БОК Белчо Горанов. Той също пожела
успех на участниците и ги подкани да бележат колкото се може повече голове, като по този начин
дадат своя принос към социалната кампания на Фен
Купа 2014 „Дари гол“. В рамките на инициативата

всеки гол, отбелязан по време на турнира, се превърна в дарение от 1 лев, а събраните средства
бяха инвестирани в облагородяване на футболната
среда в града.
По време на официалното откриване от олимпийската ни централа бяха връчени награди за принос към
развитието на спорта. С медал на БОК „Спортът
за един мирен свят“ за цялостен принос в развитието на спорта в България беше отличена Лиляна Томова, европейска шампионка в бягането на 800 м от
шампионата в Рим през 1974 г. и активен деятел
на леката атлетика. Генералният секретар Белчо
Горанов връчи златни значки на БОК на знаменитите спортни коментатори и водещи на турнира Иво
Райчев и Михаил Дюзев. Те бяха отличени за своя
принос към българския спорт.

За да изразят своята подкрепа към Фен Купа, на сцената се качиха и ветеранът и бивш треньор на ФК
„Ботев“ Пловдив Иван Занев и легендата от националния футболен отбор на България от звездното
лято на 1994 година Георги Георгиев.
След тържественото откриване и връчването на
наградите дойде време и за футболните страсти.
Близо 160 отбора от Пловдив, Пазарджик и региона
се бяха записали за участие в тазгодишното издание на Фен Купа, а най-добрите 32 се впуснаха в битка за излъчване на следващите двама претенденти
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за голямата награда в турнира – пътуване до меката на футбола в Бразилия – легендарният стадион
Маракана в Рио де Жанейро.
Миналогодишните регионални първенци „Оазис“ и
този сезон бяха непобедими и спечелиха турнира в
Пловдив. Около терените емоциите също не стихваха и най-добрите получиха множество атрактивни награди, сред които 365 литра Kamenitza за споделяне с приятели в „Точен шут”, оригинални екипи и
футболни аксесоари.
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„ЗЛАТНА ЗНАЧКА“ НА БОК ЗА
ПРЕЗИДЕНТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
СЪЮЗ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ
Президентът на Международния съюз по модерен петобой (UIPM) Клаус Шорман получи „Златна значка“
на БОК при посещението си в олимпийската ни централа. Отличието му беше връчено на 14 юли 2014 г.
от генералния секретар на БОК Белчо Горанов. На церемонията присъства и президентът на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов.

ДВАМА БЪДЕЩИ ШАМПИОНИ
ПРЕДСТАВИХА ОБЛЕКЛАТА
НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НИ ЗА МЛАДЕЖКАТА
ОЛИМПИАДА В НАНДЖИН
Малко преди началото на Вторите младежки олимпийски игри в китайския град Нанджин Българският
олимпийски комитет представи официалните облекла на нашата делегация. Дрехите бяха специално
подготвени от модна къща „Агресия”, която вече 7
години е официален партньор на БОК.
Екип от специалисти, дизайнери и шивачи разработи тоалетите изцяло в духа на Олимпиадата –
смели и ярки съчетания с модерно звучене. Освен
за дизайна модна къща „Агресия” се беше погрижила и за комфорта на нашите спортисти с платовете от висококачествени естествени материи,
които дават изключителното усещане за лекота и
комфорт. Саката, панталоните и роклите бяха от
100% естествен памук.
Облеклата за Младежката олимпиада 2014 включваха стилни комбинации. При дамите спортно-елегантната визия беше от памучно сако в зелен цвят
с декоративни шевове в бяло и открояваща се бяла
рокля със зелени акценти по деколтето. Мъжкият
сет също беше от спортно-елегантно памучно сако
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По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между двете организации в рамките на тенденцията за сближаване на връзките между националните олимпийски комитети и международните
спортни федерации. Президентът на Международния съюз изрази задоволство от работата си с Националната ни федерация и добрите връзки с БОК.

БОК прие предложението на Българската федерация
за включване на новата дисциплина – трибой (бягане, плуване и стрелба) в програмата на националния
младежки олимпийски фестивал „Да открием олимпийските надежди на България“, който традиционно се провежда в курортния комплекс Албена.
По-късно през годината президентът на Международния съюз по модерен петобой г-н Шорман беше
отново в България като един от високопоставените гости на тържествата по случай 90-годишнината на БОК, а след това и като участник в Конгреса
на UIPM, състоял се в София в края на ноември.

в зелен цвят с бели декоративни шевове, бял памучен панталон със зелени акценти, както и бяла риза
с добавени детайли в зелено и червено.
Колекциите бяха показани в представителния магазин на модна къща „Агресия” на столичния бул. „България” № 58 както от професионални модели, така
и от наши състезатели, които по-късно участваха в
игрите и дори станаха шампиони в Нанджин – Благой
Найденов, капитан на младежкия национален отбор
по бокс, и Лидия Ненчева, състезателка по спортна
стрелба.
Председателят на БОК Стефка Костадинова изказа
благодарност на модна къща „Агресия” за прекрасно
изработените облекла и пожела успех на младите
български олимпийци. Мая Антова, изпълнителен
директор на „Агресия”, преди да даде подробности
за предизвикалите силен интерес и одобрение костюми, благодари за оказаното доверие от страна
на БОК. На представянето присъстваха генералният секретар на БОК Белчо Горанов и дизайнерката
на облеклата Емануела Манолкова.
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ДУПНИЦА СЕ ПРЕВРЪЩА
В СОФТБОЛ ДЕСТИНАЦИЯ
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С три победи и четири загуби българският национален отбор по софтбол се нареди на 4-то място на
Европейското първенство за девойки до 22 години,
състояло се в началото на юли в Дупница. Генералният секретар на БОК Белчо Горанов хвърли първата
топка на турнира, а на откриването присъства и
президентът на Европейската федерация по софтбол Андре ван Овербек, главният организатор Петър Арбов, много гости. Дупница беше представена
и в съдийството – Николай Пилев бе един от арбитрите, определен от евроцентралата, за да ръководи срещите от първенството, в което участваха над 100 девойки.

„Работим по една програма за развитието на бъл-

Шампион стана отборът на Русия, победил в драматичен финал досегашните първенци от Чехия
с 14:13. Трети остана тимът на Гърция. В турнира участваха още отборите на Словакия и Украйна.
Ето и крайното класиране: Русия, Чехия, Гърция,
България, Украйна, Словакия. Полша в последния момент отказа участие.

гана Ханджийска и Александрина Богданова, като не-

гарския софтбол в следващите 10 години.”, каза
Юрий Алкалай, президент на софтбол централата
и вицепрезидент на Европейската федерация по
софтбол. Той подчерта ролята на мениджъра на БК
„Девълс“ Петър Арбов за организацията и превръщането на Дупница в привлекателна софтболна
дестинация.
Българският национален отбор бе съставен от
състезателки на „Девълс“ и „Ейнджълс“ (Дупница),
„Бейбс“ (Благоевград) и „Атлетик“ (София). Момичетата се подготвяха под ръководството на Герпрекъснато се ползваха и треньорските съвети на
Ча Чатс от САЩ.
За отличната организация на шампионата домакините получиха висока оценка лично от шефа на Европейската федерация.

АЛМАНАХ 2014

АВГУСТ

БЪЛГАРИЯ ИЗПРАТИ
СВОИТЕ НАДЕЖДИ
ЗА ИГРИТЕ В НАНДЖИН
Тодор Шабански

С лъвче талисман и знаме за успех замина всеки един от българските участници на младежките олимпийски игри в Нанджин. Стотици изпращачи се събраха
на аерогара София, за да пожелаят „На добър път” на спортните надежди,
които ни представяха в китайския град. Облечени в стилните си екипи, състезатели и треньори събраха погледите на околните и не можеха да се отърват
от желаещите автографи и снимки.
Служебният спортен министър Евгения Раданова
се обърна към заминаващите с думите: „Вие сте бъдещето на нашия спорт. Пожелавам ви да представите България по най-добрия начин, да сте спокойни,
съсредоточени и да дадете максимума от себе си”.
Нейният заместник Йордан Йовчев призова младите
спортисти да преживеят едни прекрасни олимпийски игри, да изпитат радост и да натрупат опит
от срещите със своите връстници.” От името на
Министерството на младежта и спорта Раданова
и Йовчев връчиха на всеки един от заминаващите
национален трибагреник, с пожеланието той да се
развява най-високо.

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов поздрави младите ни таланти за това, че са преминали
оспорваните квалификации и са се класирали за Игрите, като им пожела успех и късмет. „Надявам се
България отново да има своите поводи за радост и
гордост, както бе в първото издание на младежките олимпиади преди 4 години в Сингапур. Важно е, че
страната ни отново е сред участниците в този нов
и изключително успешен проект на МОК”, завърши
Горанов, определен за ръководител на българската
делегация в Нанджин.

По стара традиция Първа инвестиционна банка,
един от най-големите спонсори на БОК, връчи на
всеки един от заминаващите лъвче за късмет. Спортисти, треньори и официални лица получиха талисманчетата от Ивайло Александров, директор „Корпоративни комуникации” в ПИБ.
На Mладежката олимпиада в Нанджин България
участваше с 27 състезатели в 14 спорта. Интернет сайтът на БОК откри специална секция за нашия тим, в която отразяваше представянето и
ежедневието на българите в Нанджин, а членовете
на българската делегация и техните многобройни
фенове създадоха своя специална facebook страница – Bulgarian Youth Olympic Team.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА
МЛАДЕЖКА ОЛИМПИЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
В НАНДЖИН 2014
Георги Славчев
Един от най-големите спортни успехи за 2014 г.
постигнаха младите български спортисти на
Вторите летни младежки олимпийски игри в Нанджин,
Китай. Преди да насочим поглед към впечатляващите
спортни постижения на участниците ни, трябва
да обърнем внимание и на грандиозното събитие, в
което МОК успя да превърне второто издание на
успешния експеримент „Летни младежки олимпийски
игри”. Нанджин 2014 се превърна в образец дори и за
големите Олимпиади – по отношение на организация,
ангажираност на местното общество и цялостната
връзка между МОК, организационния комитет и
делегациите на всички 204 страни, които изпратиха
свои спортисти. Интересът, който предизвикаха
състезанията, а и социално-културните програми по
време на Игрите надминаха очакванията на всички,
като дори председателят на МОК г-н Томас Бах на
няколко пъти подчерта този факт.

лихме два златни и един сребърен медал. Двадесет
и седем родни таланти в четиринайсет вида спорт
извоюваха квоти за Вторите летни младежки
олимпийски игри и представиха България достойно
пред погледа на целия спортен свят в Китай.

На спортните терени и площадки в 8-милионния
Нанджин България записа много по-сериозни резултати в сравнение със Сингапур 2010, когато спече-
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В същото съоръжение Кирил Милов донесе нова радост на България в един традиционен за страната
ни спорт – борбата. В класическия стил в категория
до 85 кг, европейският шампион от Самоков Милов
не остави никакви шансове на конкурентите си и
без проблеми се пребори за място във финала. Там
обаче, не и без помощта на съдиите около тепиха,
талантливият ни борец отстъпи по точки на силния руснак Марк Бемалиян.
Третото златно отличие за България дойде в
стрелковия комплекс в Нанджин. Лидия Ненчева
триумфира при смесените отбори на 10 м с пистолет заедно с партньора си от Узбекистан Владимир
Свечников. За краткото време, което имаха, двамата успяха да се сработят отлично и бяха безапелационни във всички стъпки към златните отличия,
включително и във финала срещу сингапурката Че

Няма как да не започнем краткия обзор от Международния експо център в Нанджин, където се проведоха състезанията в двата най-успешни спорта за
България на Игрите. В боксовия турнир европейският и световен шампион в категория до 81 кг Благой Найденов затвърди тоталната си доминация в
своята възрастова група, печелейки и олимпийската титла. В много силната конкуренция на континенталните шампиони на полуфиналите Боби се
справи с британеца Видъл Райли, а в големия финал
надви трудно, но заслужено, казахстанеца Вадим
Казаков с 3:0 съдийски гласа. В категория до 56 кг
Душко Благовестов стигна до спора за олимпийската титла, но отстъпи на Хавиер Ибанес Диас,
Куба. Третият ни участник Даниел Асенов също се
представи достойно и завърши на 5-та позиция при
52-килограмовите.
Няколко дни преди благоприятната развръзка в
бокса, на същото място, тонът за успешно пред-
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Шоу И и Ахмед Мохамед от Египет, побеждавайки
ги с 10:5 части. Другият ни представител в този
спорт, донесъл много олимпийска радост за България, Александър Тодоров загатна за огромния си
потенциал с 4-то си място в индивидуалната дисциплина.
Ансамбълът ни по художествена гимнастика, воден от Камелия Дунавска, беше другата българска
атракция в Нанджин. В два поредни дни пред препълнените трибуни в Олимпийския център Елена
Бинева, Александра Митрович, Емилия Радичева,
София Рангелова и Габриела Стефанова изиграха
прекрасни съчетания на обръчи и бухалки, но останаха втори зад единствените си реални конкурентки за златото – рускините. Въпреки второто
място, грациите ни безспорно заеха най-високата

ставяне беше зададен от Божидар Андреев. 17-годишният ни талант във вдигането на тежести не
остави шансове на конкурентите си в категория
до 69 кг – безапелационно първо място с двубой от
300 кг, изпреварвайки руснака Вячеслав Яркин и Андрес Кайседо от Колумбия. При момичетата до 58
кг Ваня Лухова не се пребори най-вече със себе си, но
опитът ще е безценен за в бъдеще.
Друг от олимпийските обекти в Нанджин, който донесе повече от един медал за страната ни, беше залата „Лонджан”, в която още на втория ден Бетина
Темелкова в джудото показа невероятен характер
и стигна до среброто. Състезателката ни нямаше
проблеми да стигне до големия финал в категория до
52 кг, но тежката контузия в коляното, която получи
срещу Лиана Колман в сблъсъка за титлата, й попречи
да се качи на най-високото стъпало. Въпреки болката
обаче Бети продължи да се бори и освен сребърното
отличие спечели уважението на всички в залата.
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Десислава Георгиева загатна за огромния си потенциал на гребния канал в Нанджин – пето място за
Деси във финала на скиф на 1000 м, имайки предвид,
че това не е коронната й дисциплина.
В един не толкова традиционен спорт за България
също имахме достойно представяне. Явор Пешлеевски имаше чудесни изходни позиции за медал
преди финала в модерния петобой, но малко не му
достигна да се качи на почетната стълбичка и в
крайна сметка Пешлеевски се нареди пети.

позиция в очите на всички в Нанджин с невероятната си игра и усмивки. Показателен за обичта, която спечелиха момичетата на Камелия Дунавска, е
фактът, че те, а не руският ансамбъл, бяха в центъра на вниманието на журналистите, отразяващи събитието.
В индивидуалната надпревара Катерина Маринова
игра добре, но допусна някои неточности в съчетанието си на бухалки и зае 9-та позиция в квалификациите, която я остави извън финала.
В спортната гимнастика Владимир Тушев също се
представи впечатляващо – в може би най-силната
конкуренция изобщо на олимпийските игри, той влезе във финала на многобой, а на халки остана на едва
33 хилядни от бронзовото отличие.

Внимание заслужават състезателите ни в плуването Георгия Кадоглу и Данаил Славчев, които подобриха няколко национални рекорда и въпреки това не
успяха да стигнат до финалите – нещо, което говори красноречиво за конкуренцията в плувния басейн.
На лекоатлетическия стадион благоевградчанинът
Иво Балабанов бяга прекрасно в серията си на 2000
м стийпълчейз и намери място сред най-добрите в
убийствената конкуренция на бегачите от Африка.
Във финала Балабанов финишира на 7-ма позиция.
В джудото при момчетата в категория до 66 кг
Стоян Тарапанов попадна в много силен поток и отпадна на ранен етап.
Същото важи и за Мария Мицова и Владимир Шишков в бадминтона, които имаха на практика непреодолими групи. Въпреки това и двамата ни състезатели показаха фантастичен потенциал, който
трябва да бъде развит в правилната посока.

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩНА
ОЛИМПИЙСКИТЕ СИ ГЕРОИ
ОТ НАНДЖИН
Тодор Шабански
Стотици фенове, роднини, приятели, функционери
и журналисти посрещнаха спортните герои на България при пристигането им от Вторите младежки
олимпийски игри. Най-търсени за снимки, поздравления и автографи на аерогара София бяха, разбира се,
11-те ни медалисти, сред които тримата шампиони
Божидар Андреев, Лидия Ненчева и Благой Найденов.
Гимнастичките от ансамбъла пък бяха приятно изненадани от специалните плакати, изработени от
техните по-млади съотборнички. Оркестър изсвири
в препълнената зала за посрещачи химна на България
и след това зазвуча популярна музика в чест на спечелилите отличия, като в центъра на вихъра беше
най-вече Благой Найденов.
Йорданка Благоева, вицепрезидент на БОК и Ваня
Гешева, член на Изпълкома на БОК посрещнаха с
огромни букети и с „Добре дошъл” всеки един от
нашите медалисти. Двете легенди на българския

спорт пожелаха на младите ни таланти много бъдещи победи, призове, отличия и рекорди. Сред посрещачите беше и зам.-министърът на младежта и
спорта Йордан Йовчев, зам.-председателят на БОК
и президент на БФ Бокс Красимир Инински, президентът на БФ Гимнастика и член на Изпълкома на
БОК Красимир Дунев, президентът на БФ Вдигане
на тежести Неделчо Колев, много други ръководители и деятели на българския спорт.

Не трябва да пропускаме и участието на Ралица
Генчева и Дамян Дачев в стрелбата с лък, както и
на Виктория Хинковска във ветроходството. Наистина, класирането може и да не бе най-доброто, на
което те бяха способни, но опитът, който придобиха на подобен форум, със сигурност ще им бъде от
полза занапред.
В крайна сметка България завърши на 26-то място от 204 държави – представяне, което може да
бъде окачествено като отлично. Освен спорният
аспект на Вторите летни младежки олимпийски
игри в Нанджин, не трябва да забравяме, че двете
седмици, прекарани в Олимпийското село, дадоха
възможност на нашите млади спортисти да обменят културен опит с още почти 4000 момичета и
момчета от цял свят.
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ГОЛЕМИЯТ ШАМПИОН:
„БЪДЕТЕ ГОРДИ, ЧЕ СТЕ БЪЛГАРИ!“
На 5 август Българският олимпийски комитет отбеляза 50-та годишнина от спечелването на първата
олимпийска титла на Боян Радев. На Игрите в Токио
през 1964 г. прочутият борец стъпи на върха като
шампион в класическия стил, нещо което повтори
4 години по-късно в Мексико, за да стане първият
българин с два златни олимпийски медала. След него
това сториха още петима наши спортисти: Нораир
Нурикян, Петър Киров, Николай Бухалов, Таню Киряков и Мария Гроздева.
По повод кръглата годишнина БОК организира стилна церемония в Националния музей на спорта. Председателят на БОК Стефка Костадинова поздрави
легендарния спортист и му връчи специален плакет
за юбилея. В словото си Костадинова отбеляза, че
„през годините Радев се утвърди като пример за
младите българи с уникалната си спортна кариера,
но и със своите дарителски и личностни качества”.
Боян Радев бе награден и с почетен медал от Министерството на вътрешните работи, връчен му от
главния секретар Светлозар Лазаров. Почетен пла-

кет на БФС бе поднесен от изпълнителния директор
на футболната централа Борислав Попов.
Поздравителни слова към първия ни двукратен олимпийски шампион отправиха Валентин Йорданов и
Стоян Хранов. Великият българин бе поздравен още
лично от редица спортни легенди – Нораир Нурикян,
Здравка Йорданова, Ваня Гешева, Таня Богомилова,
Андон Николов, Александър Томов, Йорданка Благоева, Димитър Каров, Петкана Макавеева, Димитър
Златанов и др. На церемонията присъстваха Белчо
Горанов, генерален секретар на БОК, членове на Изпълнителното бюро на олимпийската ни централа,
роднини и близки на шампиона, видни спортни деятели и журналисти.
Боян Радев беше трогнат от вниманието и най-искрено благодари на всички, отбелязали с присъствието си годишнината от това значимо за спортната
ни история събитие. „Бъдете горди, че сте българи!”, каза накрая развълнуван двукратният олимпийски шампион.

СТЕФКА КОСТАДИНОВА ВРЪЧИ
СЕРТИФИКАТ НА МОК НА МЛАДИЯ НИ
ПОСЛАНИК НА ИГРИТЕ В НАНДЖИН
Председателят на БОК Стефка Костадинова връчи
на Дамян Диков сертификата на МОК за млад посланик на Вторите младежки олимпийски игри Наджин
2014, като му пожела успех в благородната мисия.
Младите посланици играят важна роля в подкрепа
на спортистите за участие в културно-образователната програма на игрите. Целта на МОК е с
тази програма да запознае младите състезатели с
основните олимпийски принципи за феърплей, приятелство, уважение и да ги стимулира наред със
спортните състезания да участват активно и в ин-
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тересните прояви, предвидени от организаторите.
За реализирането на тази цел се разчита на младите посланици, които са преминали съответна подготовка. Като председател на олимпийския клуб към
НСА, участник в сесия на Международната олимпийска академия и активен деятел на Националната олимпийска академия на БОК, треньор на детски
отбор по баскетбол Дамян има нужните качества и
подготовка да увлече младите ни олимпийци за присъединяване към ценностите на олимпизма.
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KAMENITZA ФЕН КУПА 2014
ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ КВАРТАЛА В ТУРНИРА НА ГОДИНАТА
През изминалата 2014 година Kamenitza Фен Купа за
пореден път се утвърди като едно от най-значимите събития в спортния календар на България. Найголемият и вълнуващ футболен турнир за приятели
отново събра близо 1800 отбора от всички краища
на страната, които се впуснаха в битка за титлата
Национален шампион на България и голямата награда
в дванадесетото издание на Фен Купа – пътуване до
меката на бразилския футбол – Рио де Жанейро. Уникален по своята мащабност, турнирът се проведе в
28 различни български града и събра над 40 000 футболни фена по родните терени. Изиграни бяха над
2100 дербита, равняващи се на около 450 часа, наситени с атрактивен футбол и емоции по бразилски. В
организацията на Фен Купа 2014 се включиха над 230
души, а екипът на терен пропътува над 19 000 километра, за да превърне Kamenitza Фен Купа в турнира,
който достига до всички футболни фенове.
Тазгодишното издание на Фен Купа се отличи с една
нова социална кауза, която даде допълнителен стимул за участниците в турнира. Каузата носи името
„Дари гол“, защото всеки гол, отбелязан по време
на мачовете от програмата на Фен Купа 2014, бе
превърнат в дарение от 1 лев, а головете от Националните финали добавяха по 10 лева към благотворителната сметка. Приятелите от квартала успяха
да отбележат почти 9000 гола през този сезон и с
това акумулираха точно 10 733 лева, които да бъдат
вложени в облагородяване на футболната среда в
града на Националните шампиони на турнира. Кампанията бе приета с голям ентусиазъм от участни-

ците и десетките хиляди фенове на Kamenitza Фен
Купа. „Дари гол“ откри своя най-верен съмишленик
в лицето на председателя на Български олимпийски
комитет г-жа Стефка Костадинова, която на драго
сърце се съгласи да стане патрон на инициативата и
с подкрепата на БОК да подпомогне нейната реализация и развитие.
Освен с г-жа Костадинова, Фен Купа 2014 срещна
своите участници и фенове с много от най-знаменитите имена в историята на българския спорт. По
терените многократно се появяваха дългогодишни
приятели на турнира като Христо Стоичков, Димитър Пенев, Трифон Иванов, Мартин Петров, Божидар Искренов, Бончо Генчев и много други.
В допълнение към зрелищния футбол, който феновете гледаха в компанията на спортни знаменитости, всеки желаещ можеше да се включи в игрите на
Kamenitza Фен Купа и корпоративните партньори на
турнира adidas, GLOBUL, Ford Moto-Pfohe и Samsung.
Благодарение на тях настроението по терените бе
на изключително високо ниво и над 7000 хиляди футболни запалянковци се сдобиха със страхотни награди като смартфони, таблети, спа уикенди за двама
в Банско и множество оригинални спортни артикули. Освен пътешествието на шампионския отбор
до Рио, четирима щастливци спечелиха екскурзия до
щаба на adidas в Херцогенаурах, Германия. Традиционно бяха раздадени и десетки отборни и индивидуални
призове за „най-добър вратар“, „най-атрактивен състезател“ и „най-спортсменски отбор“.
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ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ КВАРТАЛА
В ТУРНИРА НА ГОДИНАТА

АЛМАНАХ 2014

СЕПТЕМВРИ

СБЪДВАНЕТО НА МЕЧТАТА
Кристина Иванова

„За да постигнем велики неща, трябва да мечтаем също толкова добре, както
и да действаме“. С тази мисъл на Анатол Франс мога да опиша постигнатото от ансамбъла ни по художествена гимнастика на шампионата на планетата в Измир през септември. Спечелиха световната титла в многобоя, чакана
18 години! Момичетата наистина направиха нещо велико, а за да стигнат до
него, дълги години не спираха да мечтаят, като заедно с това не спираха и да
действат. Тренираха къртовски, пренебрегнаха семействата си, лишиха се от
нормален живот в името на голямата цел – златния медал.
Ренета Камберова, Михаела Маевска-Величкова,
Цветелина Найденова, Цветелина Стоянова и Християна Тодорова заедно с треньорките Ина Ананиева и Даниела Велчева отново накараха светът да
заговори за „българската школа“, принудиха и найголемите ни съперници да признаят класата им. С
тези златни медали нашите момичета върнаха България на върха, където беше години наред в ерата на
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т.нар. „златни момичета”, когато възпитаничките
на легендарната треньорка Нешка Робева – Илиана
Раева, Диляна Георгиева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Бианка Панова, Мария Петрова, Адриана и
Камелия Дунавски, печелеха години наред всички възможни титли.
В този световен успех няма нищо случайно. Зад него
стои много работа, съвкупност от качества, психическа и физическа устойчивост, добре планирана
подготовка. В Измир всичко това сработи в точния
момент, защото българките бяха единствените,
които изиграха композициите си без грешка. На напрежението не издържаха световните шампионки
от Италия и от Беларус. С гръм и трясък се сгромоляса и фаворита Русия. Гимнастичките на голямата Ирина Винер останаха без отличие в многобоя,
след като допуснаха груби грешки и при двете си
изпълнения – това им отреди четвърта позиция в
крайното класиране.

те прецениха, че рускините са играли по-добре от
нашите момичета и ги поставиха на първото място. Този медал остана и единствен от този шампионат за „сборная“ при ансамблите.

Ден след абсолютната титла само едно изпускане
лиши ансамбъла ни от сигурен медал във финала на
бухалки. Грешката очаквано беше наказана от съдийките с място извън призовата тройка. После
обаче шампионският дух на нашите момичета си
пролича най-силно. За изпълнението с топки и ленти
българките излязоха крайно мотивирани. Изпълниха
блестящо композицията, получиха висока оценка, но
недостатъчна, за да вземат второ злато. Съдийки-

На фона на златното представяне на ансамбъла малко по-незабележимо остана участието на индивидуалните ни гимнастички. Невяна Владинова, Радина
Филипова и Мария Матева бяха тези, които защитаваха името на България. Тяхното класиране, като
че ли малко ни разочарова. Невяна и Радина не успяха
да влязат в първите 24-ри и да играят в многобоя.
Направи го единствено Мария Матева. Бургазлийката игра стабилно и завърши на 14-то място в

крайното класиране, което за консервативен спорт
като художествената гимнастика си е успех. Иначе
тук руската хегемония беше безапелационна. Яна
Кудрявцева защити титлата си, като показа на целия свят изящество и съвършенство и даде заявка,
че в близките години няма кой да я измести от световния връх.
И ще завърша, че в Измир, по време на цялото състезание, момичетата ни бяха стимулирани допълнително. Техният „допинг“ бяха онези българи,
пропътували близо 1000 км, които ги подкрепяха неистово, развяваха родния трибагреник и скандираха
имената им.
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БОК И ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
НАГРАДИХА ОЛИМПИЙСКИТЕ ГЕРОИ
ОТ НАНДЖИН
Българските медалисти от Младежките олимпийски игри в Нанджин и техните треньори бяха наградени от Първа инвестиционна банка, генерален
спонсор на БОК. На церемонията в края на септември младежите получиха специалната монета „Пегас“ като символ на успеха и устремеността към
победата. Девойките бяха отличени с кюлче медальон с позлатени надписи на глаголица, а треньорите бяха наградени със специална лимитиранa емисия
монети.
От своя страна БОК връчи на ПИБ плакат-постер
със символите на Oлимпиадата в Нанджин, върху
който бяха положени подписите на българските
участници в младежката олимпиада.
„За нас подпомагането на българския спорт и на
младите ни талантливи състезатели е мисия, – заяви Илона Станева, директор дирекция „Маркетинг
и реклама“ в ПИБ. – Използвам случая да поздравя
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нашите шампиони и медалисти от Олимпиадата в
Нанджин и да им пожелая много бъдещи успехи.“
Председателят на БОК Стефка Костадинова благодари на българските олимпийци, както и на техните
треньори, родители и деятели във федерациите.
„Успехите ви показват, че българският спорт има
потенциал, който следва да се запази и надгражда.
Вие представихте с чест страната в един нов и успешен проект на МОК, който се радва на огромна
популярност. Сега ни очаква ново предизвикателство с предстоящото през 2015 г. първо издание на
Европейските олимпийски игри в Баку. Желая ви много подобни отличия и победи“, каза Костадинова.
На церемонията в централата на банката присъства генералният секретар на БОК Белчо Горанов, наред с редица спортни легенди и изтъкнати деятели:
Мария Гроздева, Йорданка Благоева, Красимир Инински, Михаил Таков, Пламен Братойчев и др.

АЛМАНАХ 2014

ОКТОМВРИ

МАРАТОН СОФИЯ 2014 В ПОДКРЕПА
НА КАНДИДАТУРАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКА
СТОЛИЦА НА СПОРТА
Пламен Вълков

Близо 2000 атлети от 34 държави участваха в 31-то издание на софийския
маратон, състоял се на 12 октомври. Бегачите стартираха в четири дистанции, като сред потеглилите по класическото разстояние от 42,195 м бяха найдобрите български маратонци, както и елитни представители на Етиопия,
Кения и Мароко.
Най-бързи бяха кениецът Едуин Кипчумба с време
2.19:06 ч. при мъжете и Зерифе Боку от Етиопия
с резултат 2.40:53 ч. при дамите. От българите
най-добре се представиха Шабан Мустафа – седми

с 2.25:01 ч. при мъжете и Милка Михайлова – четвърта с 2.58:51 ч. при жените. Мустафа беше единственият европеец сред първите 10 финиширали.
Повече от 200 мъже и жени завършиха класическа-

та дистанция, което е рекорден брой състезатели
на български маратон в последните 20 години. След
финала победителят получи шампионския венец от
кмета на столицата Йорданка Фандъкова.
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов даде
със сигнална сирена старта на групата участници
в полумаратона на 20 км. По традиция БОК активно
подкрепя Софийския маратон, който от година на
година става все по-класен и популярен.
Тази есен състезанието беше в подкрепа на кандидатурата на града за европейска столица на спорта.
Два дни по-късно кандидатурата беше одобрена от
организатора ACES и София беше официално обявена за спортна столица на Европа през 2018 г. БОК
мощно подкрепи тази инициатива на най-големия
български град. Маратон София 2014 ще се запомни
и с още един факт – за първи път БНТ предаваше на
живо цялото състезание.
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БЪЛГАРСКИ ДЕН В ЦЕНТРАЛАТА
НА МОК
„Щастлив съм, че се видях отново с една от най-големите спортистки в световната история“, каза
президентът на МОК.
Председателят на БОК Стефка Костадинова посети на 14 октомври 2014 г. централата на МОК в Лозана. Визитата бе по покана на президента на МОК
д-р Томас Бах и във връзка с 90-годишнината от основаването на БОК и от признаването му от МОК.
Костадинова разговаря 40 минути на четири очи с
най-влиятелния човек в световния спорт. И Костадинова, и Бах не обявиха подробности по темите,
по които са дискутирали, но са разисквани новите
тенденции и перспективите пред международното
олимпийско движение, в частност пред националните олимпийски комитети.
„Щастлив съм, че се видях отново с една от най-големите спортистки в световната история – каза
германецът. – Костадинова е много диалогичен и позитивен човек.”

След срещата двукратният олимпийски шампион по
борба Боян Радев дари на Олимпийския музей в Лозана скулптурата „Борба”. Автор на творбата е Любомир Далчев.
Официалната церемония за дарението беше уважена
от президента на Република България Росен Плевнелиев, който по това време беше на официално посещение в Швейцария. Сред ВИП гостите бяха още Стефка Костадинова, българският посланик в страната
Меглена Плугчиева, шефът на световната борба Ненад Лалович, генсекът на БОК Белчо Горанов и др.
След връчването на дарението стана ясно, че скулптурата „Борба” ще бъде показана в Олимпийския
музей. На входа на изложението откъм Женевското
езеро е поставена летва за скок на височина, фиксирана на световния рекорд за мъже на Хавиер Сотомайор (245 см), а отметка показва и ненадминатия до
днес връх на Костадинова (209 см) в дисциплината.
Българският ден в олимпийската централа завърши
с официален обяд за гостите, даден от Томас Бах.

УНИКАЛНА КНИГА И ФОТОИЗЛОЖБА
ПРОСЛЕДЯВАТ 90-ГОДИШНАТА
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО
ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ
Тодор Шабански
По случай своята 90-та годишнина Българският
олимпийски комитет представи в края на октомври
книгата „Олимпийската слава на България“. Луксозното издание е събрало в хроники, документи и фотоси - всичко най-ценно и важно от историята на
олимпийското движение в България.
В първите страници, наред с приветствието на
председателя на БОК Стефка Костадинова, е и
специалният поздравителен адрес от президента
на МОК Томас Бах. Отделни глави са посветени на
мисията на олимпийското движение и на неговата
история в България, в тях са и свидетелствата за
участието ни на първите съвременни игри в Атина
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1986 г., както и за учредяването на комитета през
1923 г., част от тях се публикуват за първи път.
Много фотоси (сред тях и неизвестни досега на
широката общественост) са запечатали успехите
на българските олимпийски шампиони и медалисти.
На своите 200 страници книгата представя ценна
информация за развитието на БОК през годините и
завършва със списъка на всички олимпийски медалисти и ръководители на комитета през изминалите
90 години. Изданието е с българска и английска версия, негов автор е доц. Лозан Митев. Преподавателят в НСА е събрал и синтезирал дългогодишните
усилия на много историци, деятели, журналисти и
изследователи.
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БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ
ЧЕСТВАТ 90 ГОДИНИ БОК
Тодор Шабански
Българската спортна общественост отбеляза
90-годишнината на БОК, юбилеят имаше широк отзвук и в чужбина. Лично президентът на МОК Томас
Бах отправи специален поздравителен видеоадрес,
който беше излъчен по време на официалния коктейл
в зала „София“ на хотел „Кемпински Зографски“.
Пристигналите за юбилея ръководители на МОК,
НОК и международни федерации отправиха своите
послания лично, а в централата на БОК пристигнаха
десетки поздравителни телеграми и писма.
Тържеството събра стотици олимпийски шампиони
и медалисти, легенди на българския спорт. Сред присъстващите беше премиерът проф. Георги Близ-

„За мен издаването на книгата е събитие с огромно
значение в спортната и културната история на
България“, каза авторът при представянето на книгата на специалната церемония в хотел „Кемпински
Зографски“.
„Това издание е безценно, защото запечатва и съхранява за следващите поколения най-значимите и
успешни моменти от развитието на българското
олимпийско движение“, заяви генералният секретар
на БОК Белчо Горанов.
На същата церемония беше открита и изложба,
която представя олимпийската слава на България.
Повече от 200 фотографии и факсимилета проследяват богатата 90-годишна история на БОК и на
олимпийското движение у нас. Акцент са олимпий-
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нашки, министърът на спорта Евгения Раданова,
народни представители, спортни деятели, интелектуалци, журналисти и бизнесмени.
Веднага след като прозвучаха химните на България и
на олимпийското движение, водещият на церемонията, актьорът Владимир Пенев, припомни част от
най-паметните дати и събития в историята на БОК.
Първото поздравление беше на председателя на
БОК Стефка Костадинова. „Дълбоко съм развълнувана тук, сред толкова велики българи. В дните
на равносметка с радост отбелязваме, че Българският олимпийски комитет може да бъде горд със
своята история и постижения. Страната ни е сред

ските ни шампиони и медалисти, както и най-важните събития, белязали пътя и развитието на комитета през последните девет десетилетия.
„Благодаря на ръководството на БОК, че осъществихме тази изложба. – заяви нейният инициатор изтъкнатият фотограф Бончук Андонов. – Идеята бе
да представим със снимки най-великите олимпийски
успехи на България, но в процеса на работа разбрахме, че много важни са също така и тези уникални
документи, свидетелствата във времето, които
чрез фотосите ще достигнат до повече българи“.
Уникалните фотографии бяха изложени във фоайето на хотел „Кемпински Зографски“, а идеята е в
бъдеще да се превърнат в пътуваща изложба, която
да обиколи България.
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тези 14 държави, възстановили игрите в модерната ера, а българските спортисти са изписали много
от златните страници на световното олимпийско
движение. Искам да благодаря на всички, които през
годините са спомогнали за авторитета и развитието на БОК – от първооснователите и генерал
Владимир Стойчев до хората, които днес помагат
да съхраним безценните идеи и принципи на олимпизма“, заяви Костадинова.
Присъстващите бяха приятно изненадани да чуят
гласа на един от най-великите в историята на българското олимпийско движение – покойния генерал
Владимир Стойчев. Чрез аудиофайл, предоставен
от златния фонд на БНР, в залата прозвуча част
от словото му на Конгреса на МОК във Варна през
1973 г.
В специалното си видеопослание президентът на
МОК Томас Бах изрази своето уважение към постигнатото от БОК и българския спорт през годините и за пореден път увери, че България може
да бъде горда със своето олимпийско семейство.
Много топли думи отправи Бах лично към председателя на БОК Стефка Костадинова, която нарече
„една от най-великите в историята на световния
спорт“. „Все още изпитвам дълбок респект и възхищение всеки път, когато, влизайки в Олимпийския музей в Лозана, минавам под летвата, маркираща уникалния ви световен рекорд от 209 см“,
заяви Томас Бах.

Много емоционални в словата си бяха министърпредседателят проф. Георги Близнашки и служебният спортен министър Евгения Раданова. И двамата
изтъкнаха възхищението си от постигнатото от
българските олимпийци и подчертаха важната роля
на БОК в утвърждаването на олимпийските идеали
в България.
Подобни топли думи се съдържаха и във видеопосланието на члена на Изпълкома на МОК Сергей Бубка,
както и в поздравленията, които лично отправиха
от сцената пристигналите за юбилея чуждестранни гости: Партик Хики, член на Изпълкома на МОК,
президент на ЕОК (Европейски олимпийски комитети) и първи вицепрезидент на АНОК (Асоциация на
националните олимпийски комитети), генералният
секретар на ЕОК Рафаеле Паньоци, президентът
на Международната федерация по борба Ненад Лалович, президентът на Международния съюз по
модерен петобой Клаус Шорман, вицепрезидентът
на Украинския НОК Равил Сафиулин и петкратната олимпийска шампионка по синхронно плуване
Анастасия Давидова, генерален секретар на НОК
на Русия. Всички те говориха с респект към многобройните спортни успехи и авторитета, който е
изградил БОК през годините в световната спортна
общност.
По случай 90-годишния юбилей Българският олимпийски комитет получи стотици поздравления,
възпоменателни плакети и подаръци. Официалната
част завърши с връчването на Златната значка на
БОК на двукратните олимпийски шампиони на България – Боян Радев, Петър Киров, Николай Бухалов,
Мария Гроздева, както и на Таню Киряков и Нораир
Нурикян, които не присъстваха на събитието.
Всеки един от гостите на тръгване получи като подарък луксозното издание на издадената за юбилея
книга „Олимпийската слава на България“, бутилка
червено вино от специална реколта 2011 г. с емблемата на БОК на етикета и уникална значка с първото лого на БОК от 1923 г. Тържеството, с което
завърши отбелязването на 90-годишнината на БОК,
се превърна в емоционална среща на няколко поколения велики българи, допринесли за издигането на
националното ни самочувствие и за уникалните ни
постижения в историята на световния спорт.
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БОК С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ПРЕЗИДЕНТА
ЗА СВОЯТА 90-ГОДИШНИНА
Тодор Шабански
По случай 90-годишния си юбилей Българският олимпийски комитет бе удостоен с едно от най-ценните
държавни отличия. Президентът на Република България Росен Плевнелиев връчи на председателя на БОК
Стефка Костадинова Почетния знак на Президента.
На специалната церемония в Гербовата зала на
Президентството присъстваха много олимпийски
шампиони и медалисти, членове на ръководството
на БОК и пристигналите специално за тържественото отбелязване на юбилея чуждестранни гости
– ръководители от МОК, НОК и международните
спортни федерации.
„Приемам това отличие като изключително висока оценка за дейността на БОК през годините, за
ролята му в съхранението и разпространението на
олимпийските ценности и идеали у нас. Страната
ни може да се гордее със своите спортни успехи и
с активната си роля в световното олимпийско семейство. Благодаря от името на всички български
олимпийци за оказаната чест. Бъдете сигурни, че
БОК и занапред ще отстоява принципите, завещани от нашите предшественици и ще ги предава на
следващите поколения. Приемете искрената благодарност от името на всички, допринесли през годините за доброто име и авторитета на родното
олимпийско движение“, заяви в краткото си слово
Стефка Костадинова.
Сред чуждестранните гости, уважили церемонията, бяха Партик Хики, член на Изпълкома на МОК,
президент на ЕОК (Европейски олимпийски комите-

ти) и първи вицепрезидент на АНОК (Асоциация на
националните олимпийски комитети), генералният
секретар на ЕОК Рафаеле Паньоци, президентът
на Международната федерация по борба Ненад Лалович, президентът на Международния съюз по
модерен петобой Клаус Шорман, вицепрезидентът
на Украинския НОК Равил Сафиулин и петкратната
олимпийска шампионка по синхронно плуване Анастасия Давидова, генерален секретар на НОК на Русия.
С топли думи към присъстващите се обърна президентът на Република България Росен Плевнелиев. Той
припомни част от най-големите успехи на българските олимпийци, подчерта участието на България още
в първите съвременни олимпийски игри през 1896 г. в
Атина и изтъкна огромната роля и заслуги на БОК в
опазването на олимпийските принципи у нас. От своя
страна Патрик Хики връчи на българския държавен
глава Знака на Европейските олимпийски комитети.
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БЕШЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК
НА ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ

БОК ПОДКРЕПИ МОЩНО СОФИЯ
ЗА ЕВРОСТОЛИЦА НА СПОРТА
Силна подкрепа оказа Българският олимпийски комитет на кандидатурата на София за европейска
столица на спорта. Градът бе сред номинираните
за 2017 г., но в крайна сметка получи високата чест
и отговорност за 2018 г. Председателят на БОК
Стефка Костадинова и зам.-председателят Йорданка Благоева бяха сред легендарните спортисти,
отправили лично приветствия след официалната
презентация пред авторитетното международно
жури в една от залите на Гранд хотел „София“.
На събитието присъстваха кметът на София Йорданка Фандъкова, служебният спортен министър
Евгения Раданова и нейният заместник Йордан Йовчев, генералният секретар на БОК Белчо Горанов,
десетки олимпийски, световни и европейски медалисти, деятели, общинари, студенти и други поддръжници на идеята.
„Имаме много силни аргументи – каза в обръщението си Костадинова. – София е сред най-зелените
градове на континента, един от най-спортните с
опита и авторитета си при организиране на големи
първенства и турнири. Градът три пъти кандидатства за домакин на зимна олимпиада с уникалните
си природни дадености и близостта на прекрасната
Витоша. София притежава всички качества да бъде
спортна столица на Континента и така да генерира
огромен интерес, нови инвеститори и средства по
европрограми.“
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Йорданка Благоева изтъкна изключително квалифицирания, авторитетен и амбициран екип, който
ръководи в момента града. „За нас като олимпийци,
като пазители на олимпийските ценности и идеали
най-важен е социалният фактор. Това, което ще
достигне до хората и ще остане за тях като възможности за спортуване“, подчерта олимпийската
вицешампионка.

Паметник на ген. Владимир Стойчев беше открит
на 22 октомври пред сградата на Министерството
на младежта и спорта. Лентата беше прерязана от
президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Росен Плевнелиев. Идеята за
изработката на паметника е на Съюза на българските
ветерани от войните, подкрепена от Министерство
на младежта и спорта, Столична община, Министерство на отбраната, БОК и Министерство на културата. Проектът е на арх. Здравец Хайтов и на неговия брат Александър Хайтов, който изработи бюста.
На церемонията присъстваха министри, зам.-министри, както и председателят на БОК Стефка Костадинова.
„Днес откриваме бюст-паметник на видния български пълководец, дипломат, спортист и олимпиец
– генерал Владимир Стойчев, който е последният
български генерал, командвал наши войски във военно време – каза Президентът в словото си. – Под
негово командване за първи път в нашата история

българската армия достига най-далечния си рубеж –
австрийските Алпи. В своя живот, героична военна
кариера, обществена и спортна дейност ген. Владимир Стойчев остави забележителен пример на достойно изпълнен дълг – да служи на Отечеството и
да служи на своя народ.”
Генерал Владимир Стойчев е един от учредителите
на БОК през 1923 г. Той е основоположник на Върховния комитет за физкултура и спорт към Министерски съвет, 30 години управлява Българския олимпийски комитет, 35 години е активен член на МОК.
На игрите през 1924 г. в Париж той се класира 11-ти
на езда от 99 участници, състезава се и на следващите игри през 1928 г. в Амстердам. От 1945 г. до
1947 г. Владимир Стойчев е политически представител на България във Вашингтон и в Организацията
на обединените нации (ООН). Председател на БОК
от 1952 г. до 1982 г., а до 1990 г. – негов почетен
председател. Ползва се с изключителен авторитет
в световното олимпийско движение.

От името на спортистите Йорданка Благоева връчи на Джанфранческо Лупатели, президент на ACES
EUROPE (Асоциацията, която оценява кандидатите), декларация за подкрепа на кандидатурата на
София, подписана от членове на голямото българско
олимпийско семейство.
Дни по-късно Европейският парламент официално
обяви своето решение да определи София за европейска столица на спорта през 2018 г. Според плановете градът ще се сдобие със 100 км велоалеи, още
2 спортни зали, ледена арена в „Младост“, десетки
квартални междублокови спортни площадки, многофункционален комплекс в парк „Възраждане“ и фитнес във всеки парк.
През 2014 г. спортната столица на Стария континент е белгийският град Антверпен, който получи
7 млн. евро за спортна инфраструктура и организиране на 300 състезания и турнири.
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НОЕМВРИ

БЪЛГАРИЯ С ПЪРВА СВЕТОВНА ТИТЛА
В БОКСА ПРИ ЖЕНИТЕ
Тодор Шабански

В края на ноември България записа исторически успех на ринга. На първенството на планетата в корейския град Чеджу Станимира Петрова спечели златен
медал в категория 54 кг и стана първата българка световна шампионка в историята на аматьорския бокс. Новината за триумфа идва малко след като жените направиха своя олимпийски дебют на последните игри в Лондон.
Станимира спечели титлата, като победи на финала с 2:0 съдийски гласа европейската шампионка
Марзия Давиде (Ит). Преди това, на полуфинала,
българката се справи с представителката на силната руска школа Елена Савелиева. Петрова е на 23
години и в момента кара магистратура в НСА. Тя
стигна до световното злато под ръководството
на треньора Павел Сяров и неговия помощник Веселин Тодоров. За успеха й огромна заслуга има президентът на БФ Бокс Красимир Инински, който я препоръчва на треньора Павел Сяров.
Станимира Петрова е родена на 16 декември 1990
г. в Асеновград. Студентка е в НСА „Васил Левски”
и се състезава за клуба на Академията. В Чеджу тя
дебютира на Световно първенство по бокс за жени,
а на Европейското в Букурещ през юни претърпя
загуба още в първия кръг. Станимира тренира бокс
едва от 2012 г. Преди това тя е била състезателка по таекуондо-ITF, като е европейска шампионка
на спаринг жени, индивидуално (69 кг) и отборно, и
световна шампионка отборно в същата дисциплина.
„Много съм щастлива от успеха. Направо нямам
думи да опиша всичко, което преживях! Играх и победих световна, после европейска шампионка. Във
всяка своя среща излизах за успех. Очаквах, че мога
да стигна върха, но не и толкова бързо”, заяви след
триумфа си Петрова.
„Трябва да се гордеем със стореното от Станимира, която беляза огромен напредък, като за 4 месеца
от 19-то място в Европа стана първа в света. Чо124

век не може да не бъде доволен, когато пише историята и е част от нея”, сподели президентът на
БФ Бокс Красимир Инински.
От останалите момичета, които участваха в
Чеджу, Стойка Петрова (51 кг) и Деница Елисеева
(60 кг) отпаднаха на четвъртфиналите и завършиха
на 5-то място в своите категории, а Светлана Каменова (57 кг) напусна на осминафиналите. „Те също
положиха много труд и заслужаваха да стигнат до
медалите. Особено съжалявам за Стойка, която получи предупреждение от съдията в самия край на
четвъртфиналния си мач и това й коства отличието. Но всички заслужават нашата благодарност за
добре свършената работа!”, каза Инински.
Старши треньорът на националния отбор Павел Сяров също съжалява за останалите си състезателки,
които не успяха да стигнат до медалите. „Отидо-

хме за повече медали, за повече шампионки, но съм
доволен, че взехме и една титла. На Станимира жребият беше един от най-трудните. При нея всеки мач
беше като за финал и е страхотно, че тя се справи
по най-добрия начин. Яд ме е и за Стойка Петрова,
и за Деница Елисеева, които останаха на крачка от
отличията. За Стойка направо не ми се говори!”,
заяви Сяров. Според него Станимира не трябва да
сменя категорията си заради Олимпийските игри
в Рио. „Тя ще боксира на 54 кг догодина на Първите
европейски олимпийски игри в Баку и се надяваме, че
за 2020 г. категорията й ще влезе в програмата на
същинската олимпиада”, допълни наставникът.
Титлата на Станимира Петрова нареди България на
пето място в класирането по нации. Петте наши
представителки имат 4 загуби в 15-те изиграни
срещи.

СИНХРОН, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И ПАРТНЬОРСТВО
СИ ОБЕЩАХА СТЕФКА КОСТАДИНОВА
И КРАСЕН КРАЛЕВ
Три дни след като бе определен за министър на младежта и спорта, Красен Кралев посети централата
на БОК и се срещна с председателя Стефка Костадинова и с част от членовете на Изпълнителния комитет.
На заседанието на Изпълкома беше приет отчетът
за участието на българската делегация на ІІ младежки олимпийски игри в Нанджин и бяха дискутирани теми по повод състоялата се наскоро Генерална
асамблея на Асоциацията на националните олимпийски комитети (АНОК).
„Радвам се и благодаря, че министър Кралев прие поканата да се срещне с управата на БОК. Приемаме
визитата му като знак за продължаване на доброто
сътрудничество и координация между БОК и Министерството. – каза Стефка Костадинова. – Искаме
да пожелаем успех на министър Кралев и неговия
екип. България и българският спорт имат нужда от

стабилност, от устойчиво развитие и инвестиции.
Предстои много важна за спорта ни предолимпийска
година с квалификации за Игрите в Рио 2016 и с наше
участие на Първите европейски олимпийски игри в
Баку. Спортен човек като министър Кралев може да
бъде много полезен с доказания си опит в бизнеса
и по-специално в мениджмънта и маркетинга“, каза
Костадинова, която връчи на госта юбилейната
книга „Олимпийската слава на България“.
Г-н Кралев изрази увереност, че Министерството
ще остане надежден партньор на БОК. „Подобни
контакти са много важни за мен. Очаквам предложения при постоянните срещи с федерациите и
разчитам на тяхната експертиза, особено в законодателната област. Радвам се, че идеите за реформите се споделят от членовете на Изпълкома
на БОК. Приоритет ни е масовият спорт, условията за спорт в общините, за да могат елитните
треньори и федерациите да имат по-широк избор.
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ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ
НА АСОЦИАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТИ (АНОК)
На 7 и 8 ноември в Банкок се проведе 19-та ГА на
АНОК с участието на 203 национални олимпийски комитета. Асамблеята преизбра за президент на организацията шейх Ахмад Ал Фахад Ал Сабах (Кувейт),
а за първи вицепрезидент Патрик Хики (Ирландия).
В обръщението си към делегатите президентът
на международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах говори за основните направления в Дневен
ред 2020, които ще очертаят бъдещето на международното олимпийско движение. Той подчерта важността на новата стратегия в процедурата по кандидатстване за домакинство на олимпийски игри,
промени в процедурата за съставяне на олимпийската програма, създаване на олимпийски телевизионен
канал, развитие на политика в подкрепа на младежкия спорт и др. Асамблеята подкрепи политиката
на МОК за поставяне на спортистите в центъра на
Олимпийските игри и спорта.

Инвестициите обаче ще бъдат прецизирани и контролът засилен. По отношение на базите ще продължим политиката на първия „Кабинет Борисов“,
знаете колко неща се построиха и ремонтираха тогава“, заяви Красен Кралев.
Участниците в заседанието разискваха в откровен
разговор с Министъра някои от наболелите въпроси и проблеми на българския спорт. Любо Ганев апелира г-н Кралев да настоява за облекчения в новия
закон за спорта. Таня Богомилова подчерта колко
важно е намерението на новия Министър да реши
казуса с обществените поръчки във федерациите.
„Заставаме зад вас и апелираме за съдействие, защото често тези разпоредби са в противоречие с
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правилниците и спонсорските договори на международните централи“, заяви олимпийската шампионка
по плуване.
Своята подкрепа за идеите на новия спортен шеф
изказаха още Йорданка Благоева, ректорът на НСА
доц. Пенчо Гешев, Ваня Гешева, Мария Гроздева, Георги Глушков, Здравка Йорданова, Красимир Дунев и
останалите присъстващи членове на Изпълкома на
БОК. Общо беше мнението, че олимпийската централа и Министерството трябва да останат стабилни партньори, като запазят синхрона, добрата
координация и взаимодействие в отношенията помежду си.

Пред делегатите бяха представени докладите на
организационните комитети на Олимпийските игри
Рио 2016 и Токио 2020, зимните – Пьонгчанг 2018,
както и на младежките игри: зимни – Лилехамер
2016 и летни – Буенос Айрес 2018. Пред асамблеята
беше представен доклад и за Първите европейски
игри Баку 2015.
Асамблеята одобри предложената от президента
шейх Ал Сабах нова инициатива за организиране от
АНОК на Световни плажни игри и възложи на ръководството да разработи цялостна концепция. В мотивите си шейхът подчерта, че плажните регионални
и местни игри добиват все по-голяма популярност и
не изискват големи финансови вложения, привличат
младите спортисти и стават все по-атрактивни
за широката публика, телевизиите и спонсорите.
За първи път на най-добре представилите се спортисти и отбори на летните игри в Лондон 2012 и
зимнитев Сочи 2014 бяха връчени и награди на АНОК.

Асамблеята изрази задоволство от приетата наскоро от ООН Резолюция, с която, за първи път в
историята, ООН признава автономността на МОК
и спорта. Резолюцията не само признава, но и подкрепя независимостта и автономността на спорта, както и водещата роля на МОК в световното
олимпийско движение. Тази резолюция дава мощна
подкрепа на НОК в диалога им с националните правителства с оглед запазване и засилване на автономността на олимпийските комитети. Резолюцията признава спорта като средство за възпитание,
здраве, развитие и мир.
В работата на асамблеята БОК беше представен от
генералния секретар Белчо Горанов и Румяна Динева.
Проведени бяха двустранни срещи с ръководството
на ЕОК, с представители на международни спортни
федерации, НОК и организационни комитети.
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ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОЛИМПИЙСКИ
КОМИТЕТИ (ЕОК)
На 21 и 22 ноември в Баку (Азербайджан) се проведе
43-та Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети с участие на всички 49 НОК от Европа. Основна тема на обсъждане беше предстоящото провеждане на историческите Първи европейски
игри в Баку от 12 до 28 юни 2015 г. Пред делегатите беше представен подробен отчет за хода на
подготовката за игрите. В тях ще участват над
6000 спортисти в 20 спорта (31 дисциплини, от които 25 олимпийски дисциплини и 6 неолимпийски; 11
спорта) 15 дисциплини са част от квалификацията
за участие в Олимпийските игри Рио 2016. Делегатите имаха възможността да посетят основните
спортни обекти, по-голямата част от които са напълно готови. Особено впечатляващо е селото за
спортистите, което е в непосредствена близост
до новия стадион и до новата зала, в която ще се
проведат състезанията по гимнастика. Очаква се
в Европейските игри НОК да участват с най-добрите си състезатели. Асамблеята се запозна с хода
на подготовката и на Европейските младежки олимпийски фестивални зимни игри Форарлберг/Лохтен-

програмата бяха предвидени както лекции, така и
практически занимания, което беше особено полезно за съчетаване на теоретичните и практическите умения на треньорите. Заниманията се проведоха в конна база „Ген. Крум Лекарски“ в Божурище
и конна база „Тракиец“, Житница. Главни експерти
по програмата бяха Жан Филип Камбуи, известен
специалист към международната федерация, и Димитрис Дракакис.

Курсът за треньори по тенис на маса се проведе в
Пловдив, воден от главния експерт Алексей Ефремов от Украйна. В проекта се включиха над 20 треньори за добиване на квалификационно ниво 2 в рамките на програмата за развитие на европейската и
международна федерация по тенис на маса.
И двата курса получиха висока оценка от съответните международни федерации.
Всички треньори, завършили успешно курсовете,
получиха дипломи на Олимпийска солидарност.

щайн 2015, Сараево 2017 и летни игри Тбилиси 2015,
Гьор (Унгария) 2017. За домакини на изданията през
2019 бяха избрани зимен фестивал – Ерзурум (Турция) и летен Минск (Беларус). По време на асамблеята генералният секретар на БОК Белчо Горанов
проведе срещи с представители на организационния
комитет Баку 2015, на европейската федерация по
стрелба, Олимпийска солидарност на МОК и др. В
деня преди откриването на асамблеята се състояха и заседания на комисии към ЕОК. В работата на
комисия „Олимпийски игри“ участва Румяна Динева.

ОЛИМПИЙСКА СОЛИДАРНОСТ В
ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРЕНЬОРИ
По инициатива на Българската федерация по конен
спорт и Българската федерация по тенис на маса и
със съдействието на БОК у нас се проведоха курсове за треньори с подкрепата на „Олимпийска солидарност“ на МОК.
Курсът по конен спорт включваше две нива на
квалификация и в него участваха 35 треньори. В
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АЛМАНАХ 2014

ДЕКЕМВРИ

БОЯН РАДЕВ С ТРОФЕЯ НА МОК
„СПОРТ И ИЗКУСТВО“
Тодор Шабански

Великият наш спортист и колекционер на българско и световно изкуство Боян
Радев получи ново ценно признание. Двукратният олимпийски шампион в класическата борба беше удостоен с трофея на МОК „Спорт и изкуство“
Призът беше връчен от президента на БОК Стефка
Костадинова по време на емоционална церемония в
Националната художествена галерия. На тържеството присъстваха много спортни легенди, олимпийски, световни и европейски шампиони, треньори,
деятели, хора на изкуството, журналисти и близки
на наградения.
„Искам да поздравя един велик българин, велик спортист и велик колекционер на изкуството с поредното високо признание от Международния олимпийски
комитет. Боян е ценител и дарител на предмети
на изкуството, съхранил през годините част от
националното историческо и художествено богатството на нацията. Наскоро той дари ценна статуетка и на Олимпийския музей в Лозана, свидетел
съм как този жест бе високо оценен в световното
олимпийско семейство“, каза Костадинова.
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С топли думи към наградения се обърна и Бисера Йосифова, директор на Националната художествена галерия, която изтъкна заслугите на Боян Радев като
ценител и пазител на културното ни наследство.
Специално поздравление беше прочетено от името
на министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
„Благодаря на всички. Бъдете българи, пазете българщината и се гордейте с България!“, заяви развълнуваният Боян Радев. Той застана пред камерите, като
държеше приза заедно с 9-годишната си внучка Бояна,
като й пожела да бъде силна и успяла като него.
Трофеят на Международния олимпийски комитет
„Спорт и изкуство“ се връчва на лица и организации със значителен принос към разпространяване
на олимпийските идеи и опазване на културното наследство.
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СПОРТНИ ИКАРИ И НАГРАДИ НА БОК
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕРОИ В СПОРТА
ПРЕЗ 2014
Тодор Шабански
На стилно тържество в Националната художествена галерия бяха раздадени годишните награди на
Фондация „Български спорт“ и наградите на Българския олимпийски комитет. Призовете „Спортен
Икар“ се връчват за 23-та поредна година и са сред
най-авторитетните у нас.
Наградите на БОК бяха връчени от Стефка Костадинова, която се обърна с топли думи към присъстващите: „Искам да благодаря на всички, които по някакъв начин защитиха името на България в спорта
през годината и които спомогнаха за успехите ни на
олимпийски игри, на световни и европейски първенства и турнири. България спечели 7 олимпийски медала на младежките игри в Нанджин, световни титли в художествената гимнастика и бокса, имаме и
други впечатляващи успехи. Предстои ни трудна
предолимпийска година, в която приоритет е спечелването на повече квоти за Рио 2016, олимпийското семейство ще организира и Първите европейски
игри в Баку през юни. Да си пожелаем много здраве,
късмет, успехи и нови победи през 2015 г.“, каза Костадинова. На церемонията присъства спортният
министър Красен Кралев, редица легенди на българския спорт, журналисти, творци и деятели.

(световна шампионка по бокс в кат. 54 кг) и Гергана
Баръмова (два златни медала, бронз и второ място
отборно на Европейското първенство по бадминтон за глухи).
Многократната световна и европейска шампионка
по борба Станка Златева получи приз за

„Шампионско дълголетие“.
За постижение на годината с абсолютно
единодушие беше отличен най-добрият български
тенисист Григор Димитров, завършил сезона като
№ 11 в световната ранглиста.
За отбор на годината беше награден ансамбълът по художествена гимнастика, спечелил
световната титла в многобоя от шампионата в
Измир.

За впечатляващо представяне призът
за 2014 година заслужи алпинистът Боян Петров,
който е първият българин, изкачил три 8-хилядника
в една година.

За най-проспериращ млад спортист
беше награден 18-годишният боксьор Благой Найденов – младежки олимпийски и световен шампион в
категория до 56 кг.

За достойно представяне са отличени
сноубордистката Александра Жекова (5-то място
на Зимната олимпиада в Сочи), борецът Александър
Костадинов (европейски шампион в кат. 59 кг), щангистът Иван Марков (европейски шампион и световен вицешампион в кат. 85 кг), Станимира Петрова

С награда за „Феърплей“ бе отличена
Мерлин Арнаудова заради толерантно и етично
поведение след дисквалификация на европейското
първенство по лека атлетика за ветерани.

Специални награди на фондация
„Български спорт“ получиха:
Божидар Андреев (вдигане на тежести) олимпийски
шампион за младежи в кат. до 85 кг; Лидия Ненчева
(спортна стрелба) олимпийска шампионка за девойки
в смесени отбори, бронзов медал от световно първенство за девойки; Кирил Милов (борба) сребърен
олимпийски медалист за младежи, европейски шампион за кадети в кат. до 85 кг; Бетина Темелкова
(джудо) сребърна олимпийска медалистка за младежи в кат. до 52 кг; Душко Благовестов (бокс) сребърен олимпийски медалист за младежи, сребро от
световно първенство в кат. до 56 кг; Александър
Везенков (баскетбол), избран в идеалната петица на
Европейското първенство за младежи до 20 години;
ансамбъл художествена гимнастика – девойки с второ място на Младежката олимпиада в Нанджин 2014;
Екатерина Стратиева (автомобилизъм) първата
българка с европейска титла от рали шампионат и
Милица Мирчева, сребърен медал от Европейското
първенство по крос кънтри за девойки.

С награди на БОК бяха отличени:
Медал „Олимпийска заслуга“: Таня Богомилова – олимпийска шампионка от Сеул 88, по
повод кръгла годишнина;

Медал „Спортът за един мирен
свят“: Николай Божинов – председател на фондация „Български спорт“, по повод 60-годишнина;
Георги Вергов – генерален секретар на Българска
федерация по шейни, по повод 70-годишнина; Владимир Памуков, председател на медийния съвет на
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БОК, по повод 50-годишнина, Георги Банов – член на
медийния съвет на БОК, по повод 50-годишнина;

Почетен знак на БОК: Цено Ценов – президент на Европейската федерация по борба;

Златна значка на БОК: Благой Найденов –
златен медал от Младежките олимпийски игри;
Божидар Андреев – златен медал от Вторите младежки олимпийски игри Нанджин 2014; Боян Томов
– изпълнителен директор на Бран Медия България,
за подкрепа и популяризиране на олимпийския спорт;
Лидия Ненчева – златен медал от Младежките
олимпийски игри;

Сребърна значка на БОК: Бетина Темелкова
– сребърен медал от Младежките олимпийски игри;
Кирил Милов – сребърен медал от Младежките олимпийски игри; Душко Михайлов – сребърен медал от
Младежките олимпийски игри; ансамбъл художествена гимнастика – сребърен медал от Младежките
олимпийски игри;

Приз „Надежда Лекарска“ за етика, олимпийско образование и възпитание: проф. Васил
Гиргинов, съосновател на Националната олимпийска
академия и преподавател в Университета Брунел,
Лондон, за принос в разпространението на олимпийските идеи.
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БЪЛГАРИЯ С НАД 100 КВОТИ
ЗА ПЪРВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ
БАКУ 2015
103 квоти за първите европейски игри спечелиха българските спортисти до края на 2014 г. Това
съобщи генералният секретар на БОК Белчо Горанов по време на работната среща с представители на родните спортни федерации, състояла се на
10 декември.
Спечелените квоти са в 12 спорта: бокс, борба, волейбол, спортна гимнастика, художествена гимнастика, акробатика, батут, кану-каяк, плуване, скокове във вода, спортна стрелба и самбо. Очаква се
наши състезатели да преминат и предстоящите
квалификации в джудото, бадминтона, колоездене-

то, стрелбата с лък, каратето, фехтовката, таекуондото, тениса на маса и аеробиката.
На срещата представителите на федерациите
бяха запознати с концепцията на игрите и с предстоящите организационни дейности на комитета,
свързани с българското участие. Обсъдени бяха
процедурите по акредитацията, пътуването на
делегацията, настаняването, екипировката и подготовката на спортистите. БОК предостави на
федерациите и информация за състезателната и
тренировъчната програма на игрите, спортните
обекти, както и електронни брошури, съдържащи
специфична за всеки спорт информация.

В БЛАГОЕВГРАД ОТКРИХА ИЗЛОЖБА,
ПОСВЕТЕНА НА 90 ГОДИНИ БОК
В Благоевград беше открита фотоизложба, посветена на 90-годишнината на Българския олимпийски комитет. На събитието беше представена и
книгата на доц. Лозан Митев „Олимпийската слава на България”. Сред гостите бяха бронзовата
олимпийска медалистка в биатлона от Солт Лейк
Сити 2002 Ирина Никулчина, генералният секретар
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на БОК Белчо Горанов, кметът на община Благоевград Атанас Камбитов, преподаватели, студенти,
спортисти. Доц. Даниела Томова, член на Комисията за олимпийско образование към БОК, представи
накратко успехите на спортисти от Благоевград
и региона и историята на олимпийски клуб „Благоевград”.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СВЕТОВНОТО
КАРАТЕ СЪС ЗЛАТНА ЗНАЧКА НА БОК
Председателят на БОК Стефка Костадинова награди президента на Световната федерация по карате
Антонио Еспинос със златна значка на Българския
олимпийски комитет. Гостът бе у нас по повод Балканското първенство по карате в Арена Армеец.По
време на срещата беше обсъдено развитието на каратето в България, както и предстоящите Първи
европейски игри Баку 2015, в чиято програма е вклю-

чен този спорт. На разговорите присъства генералният секретар на БОК Белчо Горанов, както и Томи
Морис, изтъкнат специалист по карате.
В края на срещата Алексей Петров, президент
на Българската национална федерация по карате
връчи на Стефка Костадинова плакет, с благодарност за партньорството и съдействието от
страна на БОК.

КЛУБ „ОЛИМПИЕЦ“ РАДОМИР
ОТБЕЛЯЗА 10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
Радомирският клуб „Олимпиец“ отбеляза своя
10-годишен юбилей, който беше честван в младежкия културно-информационен център „Европа“ в
града. Председателят на БОК Стефка Костадинова изпрати поздравителен адрес, а събитието
уважиха кметът на община Радомир Пламен Алексиев, замeстник-кметът Любка Димитрова, преподаватели и деятели на олимпийското движение.
Представена беше мултимедия, отразяваща дей-
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ността на клуба, подготвена от Роберт Лозанов.
Изложба с фотоси припомни най-важните моменти
от десетгодишната история на клуба, начело на
който е Доротея Андонова, неуморен радетел за
разпространяване на олимпийските ценности. По
повод празника концерт изнесоха детската фолклорна група „Ясничета“ с ръководител Георги
Гьолски и фолклорен ансамбъл „Етнофолк“ с ръководител Георги Георгиев.
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БОК ОТЛИЧИ
НАЙ-ДОБРИТЕ
МАЛЧУГАНИ
В ПРОГРАМАТА
НА СОФИЯ’2018
Близо 250 деца от столични училища и спортни
клубове участваха в коледния спортен празник под
мотото „Да подкрепим колективните спортове“.
Събитието беше част от програмата „София – европейска столица на спорта 2018 г.“ и включваше
финалите на детски състезания по волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, спортна гимнастика, акробатика и художествена гимнастика. На празника
в зала „Арена Армеец” присъства председателят
на БОК Стефка Костадинова, която награди най-добрите отбори в турнира по хандбал. Малчуганите
получиха екипировка – спортни гащета, фланелки
и суичъри. Кметът на София Йорданка Фандъкова
връчи коледни награди на шампионите в баскетбола, а зам.-председателят на БОК Йорданка Благоева
отличи най-добрите в аеробиката и гимнастиката.
Награди връчиха още зам.-министърът на спорта
Калин Каменов и председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков, който е и председател на организационния комитет на „София – европейска столица на спорта 2018 г.”
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Спортни стоки
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и любители

София, бул. „България“ 81
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Банско, хотел „Стражите“
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