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Шеф на МОК пред
оставка заради
сесия в София

П
родължава пореди-
цата „Олимпийски-
те потайности“. Тя

стартира в понеделник с
репортаж за Олимпий-
ския музей в Лозана и за
замъканаМОКвграда,на-
емът за който е 1 швей-
царски франк на година.
След това разказахме
историята как България
замалконепровалящафе-
тата с олимпийския огън
за игрите в Мюнхен през

1972 г. Причината е, че
държавното ръковод-
ство се притеснява да
пусненанашатеритория
факлата, произведенаот
заводите „Круп“, напра-
вили и фашистките оръ-
дия през Втората све-
товна война.
Четете утре как бъл-

гарският отбор по ба-
скетболнапуснаолимпиа-
дата в Рим през 1960 го-
дина.

Николай КРЪСТЕВ

1957годинаееднаотнай-
важните в историята на
Българския олимпийски ко-
митет (БОК). Тогава София
е домакин на 54-ата сесия
на Международния олим-
пийски комитет (МОК). Зна-
менателното е, че сбирката
е първата в социалистичес-
ка страна след Втората све-
товна война.
„Имаше много голям

шанс сесията да мине без
президента на МОК - спом-
ня си Николай Георгиев,
койтопотовавремеезапоч-
валработатасивпротокола
наБОК.Вмомента, въпреки
79-годишната си възраст,
Георгиев още работи по
ден-два на седмица в Учеб-
ния център към Олимпий-
скиямузейвЛозана, където
е от 1987 г. - България още
нямаше дипломатически
отношения със САЩ, пре-
къснати по време на война-
та, и американците дълго
отказвахазаиздадатизход-
на виза на Ейвъри Брън-
дейдж,койтоот1952г.огла-
ви МОК.“
Хладните повеи на война-

та са на път да поставят на
карта

историческото
събиране на
олимпийците

в София. И Бръндейдж се
решава на рискован ход.
Сензационно заявява, че

щеподадеоставкакатопре-
зидентнаМОК,аконеполу-
чиизходнавизазаБългария
от американските власти.
Големият му авторитет като
ръководител на най-мощна-
та спортна организация по-
мага и САЩ склоняват да го
пуснат да дойде у нас.

ния предсе-
дател на
БОК ген.
Владимир
Стойчев.“
По време

на сесията
става серио-
зен инци-
дент с ан-
глийски жур-
налист,акре-
дитиран за
събирането.
Един следо-
бед британ-
ският репор-
тер отива в
циганската
махала на
столицата и
започва да

„Балкан“.
Влиза Пие-
три да се къ-
пе и от душа
на новопо-
строения хо-
тел руква
ръждива ка-
фява вода.
Той изпада в
паника, хук-
ва гол по коридора на хоте-
ла и вика колкото има сили
племенника си: „Ела да ви-
диш - от душа тече шоко-
лад.“
Всичко се разминава са-

мо

с дълги извинения
от страна на
домакините

но до края на сесията исто-
рията се разправя със съ-
лзиот смяхотчленоветена
МОК.
„Спомням си как генерал

Владимир Стойчев раз-
веждаше членовете на
МОК из София и им показ-
ваше забележителностите
- разказва Георгиев. - Мно-
го често акцентираше, че
почти всичко е построено
следВторатасветовнавой-
на. Стана малка конфузия,
когатогрупатаминапокрай
храм-паметника „Алексан-
дър Невски“. Финландецът
ФонФренкелироничнопо-
пита: „Итовалиеиздигнато

от новата власт?“ Същия
въпрос зададе и когато ви-
дя Съдебната палата...“
Трагедия се разиграва

два дни след края на сбир-
ката. 70-годишният бри-
танскилордАбердермесец
преди сесията се е оженил
за втори път и пристига в
София на сватбено пъте-
шествие с 35 години по-
младата си съпруга. Ари-
стократът идва с лекия си
автомобил. След приключ-
ването на сесията семей-
ство Абердер заминава за
Гърция, където лордът из-
пуска управлението на ко-
лата, която пада в пропаст

до Адриатика. Членът на
МОК намира смъртта си в
катастрофата, но жена му
оцелява. „Лорд Абердер
беше един от най-влиятел-
ните членове на комитета
по това време - спомня си
Георгиев. - За съжаление
фатално за него се оказа,
че дойде в София с колата
си...“
Днес няма нито единжив

член на МОК, присъствал
на 54-ата сесия на органи-
зацията в нашата столица.
Последен преди месец от
белия свят на 98 години си
отидеграфЖандеБомон.@

Лозана - София

Николай
Георгиев

Американецът Ейвъри Бръндейдж двадесет
години е президент на МОК.

„По това време МОК има-
шеоколо50членове - спом-
ня си Георгиев. - В София
дойдоха тридесетина души.
Справихме се с организа-
цията, настаняването беше
в новооткрития хотел „Бал-
кан“ (б. а. - днешния „Шера-
тон“).Самият факт, че Бъл-
гариябедомакиннатолкова
важна сесия, издигна много
авторитета ни в МОК, както
иличнияимиджнатогаваш-

прави снимки. Веднага при-
стигамилицияигоарестува.
„Освободиха го 4-5 часа

по-късно,итоследмноготе-
лефонни разговори на най-
високоравнище.Носканда-
лът си бе голям - спомня си
Георгиев. - Стана и друг ин-
цидент, но битов. Членът на
МОКФрансоаПиетрибедо-
вел и племенника си в Со-
фия, като двамата бяха на-
станени в съседни стаи в

У нас се решава волейболът да
влезе в програмата на игрите
Най-важното решение

на сесията на Междуна-
родния олимпийски коми-
тет в София през 1957 г. е
вкарването на волейбола
волимпийскатапрограма.
Спортът дебютира на лет-
ните игри през 1964 г. в
Токио.
В Страната на изгрява-

щото слънце играе и бъл-
гарският национален от-
бор в състав: Д. Каров, Ив.
Гочев, Г. Константинов, П.
Панталеев,П.Кръчмаров,
С.Сръндев,Л.Стоянов, Б.
Гюдеров, К. Иванов, С.

Стоянов, Г. Спасов, А. Ко-
ритаров. Тимът ни за-
вършва на пето място в
крайното класиране. Ре-
зултатите на българите:
3:0 сБразилия, 2:3 сЧехо-
словакия, 2:3 с Румъния,
1:3 с Япония, 3:2 с Холан-
дия, 3:0 със САЩ, 3:1 с
Южна Корея, 0:3 със
СССР и 3:1 с Унгария.
Олимпийски шампион
става СССР.
При жените триумфира

съставът наЯпония, което
довежда домакините до
еуфория.т

Бръндейдж е президент
от 1952 до 1972 г.

Американецът Ейвъри
Бръндейдж е президент
на МОК от 1952 до 1972 г.
Роден в Детройт през
1887 г., той се дипломира
през1909г.катоинженер,
а междувременно се
включва в състезания по
лекаатлетикаидориучас-
тва на олимпиадата в
Стокхолм през 1912 г.
После става президент

на федерацията на САЩ

по лека атлетика, а през
1929 г. оглавява и Нацио-
налния олимпийски коми-
тет на страната си. През
1952 г. Бръндейдж е из-
бранзапрезидентнаМОК
и остава на поста 20 годи-
ни. През 1972 г. е сменен
от британеца лорд Кила-
нин, но остава почетен
шеф на комитета. Умира
през1975г.вГармишПар-
тенкирхен.@

Батето не взе виза за
САЩ преди 3 месеца
Преди три месеца Иван

Славков не взе американс-
ка виза. Причината бе, че
президентът на Българския
футболен съюз (БФС),
председателнаБългарския
олимпийски комитет (БОК)
и член на Международния
олимпийски комитет (МОК)
отказадасеявинаинтервю
в консулството на САЩ в
София.
„Историята се повтаря -

заявиСлавков. -Предибли-

зо 40 години
янките не са
пускали Ей-
въри Брън-
дейдж, тога-
вашен пре-
зидент на
МОК, за се-
сия на коми-
тетаунас.Аз
исках да оти-

да на приятелските мачове
нанационалнияниотборпо
футбол в Ню Йорк...“

В края на март и средата
на април тимът ни последо-
вателно падна от Еквадор с
0:3 и от Мексико с 0:1 на
„Джайънтс стейдиъм“.
Преди това през януариБа-
тето бе на зимната олим-
пиада в Солт Лейк сити. То-
гава обаче олимпийските
акредитации бяха доста-
тъчнизавлизаневСАЩине
бяха необходими визи за
спортистите и официалните
лица.т

Иван
Славков

ВолейболистътДимитърКаровиграена триолимпиади - „Токио '64“, „Мексико '68“и „Мюнхен
'72“. Снимка Архив „Труд“




