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Из декларацията на БОК Трендафил Мартински:

При ненормални
условия - без нас
„В Лос Анджелис се съ-

здават условия, при които
се активизират различни
политически, екстремист-
ки, религиозни, в т.ч. и ан-
тибългарски групировки,
които със своята враждеб-
ност срещу СССР, Народ-
на република България и
другите социалистически
страни създават заплаха
за сигурността на спорти-
стите и ненормална обста-
новка за провеждане на
игрите-секазвавдеклара-
ция наБОКот 9май 1984 г.
- Администрацията на

САЩ използва подготов-
ката на игрите за постига-
не на политически цели...
Комерсиализацията на
игрите стигна до абсурдни
граници. Тази обстановка,
плод на системно наруша-
ване на Олимпийската
харта, не дава надеждни
гаранциизабезопасно,си-
гурно и спокойно пребива-
ване на българските спор-
тисти в Лос Анджелис...
Затова пленумът на БОК
намира за невъзможно
българските спортисти да
участват в игрите.“@

Решението бе
политическо
„Бойкотът в Москва и

неучастието в Лос Андже-
лис“ е една от главите в
биографичната книга на
дългогодишния председа-
тел на БСФС Трендафил
Мартински „Моят живот в
спорта“. САЩ са движеща
сила на бойкота срещу
Москва. Тогавашният пре-
зидент Джими Картър по-
веде борбата срещу олим-
пиадатазарадисъветското
нахлуване в Афганистан и
постигна „резултати“ - в съ-
ветската столица дойдоха
само 80 страни.Мартински

обаче определя контра-
мярката на СССР и социа-
листическите страни по-
късно като „неучастие“.
„От дистанцията на вре-

мето може да се каже, че
нашето неучастие беше
чисто политическо - пише
Мартински. - СССР не
трябваше да остане сам.
СегаСАЩиСССРбяха1:1.
Така е, когато в спорта се
меси голямата политика и
когато спортното ръковод-
ство е зависимо от нея. От
всичко това загубиха само
спортистите.“@

З
авършва поредица-
та „Олимпийските
потайности“. През

седмицата ви разказахме
за: Олимпийския музей в
Лозана и замъка на МОК в
града, закойтосеплаща1
франк наем; за това как
България едва не проваля
олимпийскатащафета за
игрите „Мюнхен '72“; как
президентът на МОК Ей-
въри Бръндейдж замалко
не подава оставка заради

сесия на комитета в Со-
фия през 1957 г; как пар-
тиеншеф, който е и спор-
тен ръководител (Желяз-
ко Колев), извади мъжкия
ни баскетболен отбор от
олимпиадата в Рим през
1960-а; как откраднаха 14
факли от олимпийската
щафета за „Берлин '36“ в
София и защоцарБорис III
отиде инкогнито преди
игрите в германската
столица.@

Първи подкрепяме СССР за
бойкота на „Лос Анджелис '84“

Кой кога се
отказва от игрите
8 май 1984.................СССР
9 май 1984...........България
10май1984...................ГДР
11май1984.........Монголия
11 май 1984.........Виетнам
12 май 1984.................Лаос
12май1984 .Чехословакия
13май1984...Афганистан
16май1984...........Унгария
17май1984..............Полша
23май1984.................Куба
26 май 1984..............Йемен
1 юни 1984..........Етиопия
2юни1984.СевернаКорея
2юни1984...............Ангола

Николай КРЪСТЕВ

Периодът между 1980 и
1984 година е най-тежкият
заМОКследВторатасветов-
навойна.Президентътнако-
митета лорд Киланин е обя-
вил, че ще се оттегли, Сама-
ранч става 2 1 на сесия в
Москва малко преди игрите,
които са застрашени...
Нахлуването на СССР в

Афганистан отприщва поли-
тически натиск на САЩ вър-
ху половината свят да не
участванаигрите.Президен-
тът Джими Картър вкарва в
действие всички възможни
похвати за официалени и ку-
лоарни действия за разши-
ряване на бойкота срещу
олимпиадата. И в

в Москва пристигат
пратеници само
на 80 страни

сред които обаче и много
западни държави. Други
спортистистартиратподзна-
мето на МОК. А преди 4 г.
Монреал е събрал 92 държа-
ви... Картър така инеиска да
разбере, че олимпиадата е
дадена не на СССР, а на
Москва и игрите принадле-
жат единствено и само на
МОК. Бойкотът е факт.
Четири години по-късно е

време за социалистически
реванш. Далеч преди нача-
лото на олимпиадата медии-
те в СССР и братските стра-
ни подемат невероятна кам-
паниясрещуигрите.Билине-
имоверно комерсиализира-
ни, в Лос Анджелис на ден
застрелвалидесеткихорапо
улиците, нямало сигурност
за спортистите. Пече се нов
бойкот.
„В началото на април 1984

г. ме извика секретарката на
БорисВелчев -пишевкнига-
та си „Моят живот и спорта“
Трендафил Мартински, тога-
вашен председател на
БСФС. - Той ме посрещна
както винаги любезно, но ня-

как загриже-
но.
Взе от бюро-

то си писмо от
един лист и ми
го даде с думи-
те: „Чети!“.
Писмото бе от
ЦКнаКПСС.В
него се съоб-
щаваше, че
след обстойно
обсъждане е
решено съвет-
ските спорти-
сти да не взе-
мат участие в
„Олимпиада
'84“ поради
дискримина-
ция, липса на
сигурност.
Правеше се

предложение
за солидар-
ност на Бълга-
рия за подкре-
панасъветско-
то предложе-
ние... Ясно бе-
ше, че ще се
взема полити-
ческо реше-
ние. Поставе-

ни бяхме в тежка обстанов-
ка. Главното бе какщенаме-
рим сносно обяснение пред
спортистите. След размяна
на няколко мисли се догово-

рихмедачакамерешениена
Политбюро на ЦК на БКП,
което излезе след няколко
дни в подкрепа на КПСС.“
На13априлНационалният

олимпийски комитет (НОК)
на СССР излиза с деклара-
ция срещу игрите, но Съвет-
ският съюз окончателно се
отказва от участие на 8 май.
Самоденпо-къснопленумна
БОК решава и нашите спор-
тисти да не заминат за САЩ
(извадки от декларацията
наБОКпубликувамеотдел-
но). Всъщност се огласява
нещо, сведено по партийна
линия месец по-рано. Така
ставаме първата страна в
света, подкрепила бойкота
наСССР.Малкосезабавяти
другите соцстрани.

Само Румъния
стартира

в Лос Анджелис, както и
необвързаната Югославия.
Игрите все пак събират мно-
го повече участници от
„Москва '80“ -140страни,нов
спортно-техническоотноше-
ние състезанията много губ-
ятотлипсатанай-веченаСъ-
ветския съюз и ГДР.
Спортистите от Източния

блокстартиратнаспециални
състезания „Дружба '84“, ка-
то медалите се премират по
„олимпийска тарифа“.@

12 август 1984 г. На официалното закриване спортистите на Румъния (единствената социалистическа страна,
коятонебойкотираигрите),събраханай-многоаплодисменти.Същотобеинаоткриванетонаигритена28юли.

Снимка Архив на Олимпийския музей в Лозана

Иван Славков: Държавата
се намеси в спортните дела
„Безспорен факт е, че

държавата се намеси в
спортнитеделаприбългар-
ския бойкот на олимпиада-
та в Лос Анджелис - заяви
Иван Славков, председа-
тел на БОК и член на МОК
от 1983 г. - Абсолютно вяр-
ное,четованетрябвашеда
става, но... времената бяха
такива. Държавата просто
реши да не се участва и на
нас не ни остана нищо дру-
го, освен да изпълним това
решение. Иначе Съветски-
ят съюз и целият социали-

стически
блок имаше
формално
основание
да не учас-
тва на игри-
те. ВЩатите
имаше ня-
какви групи
от хора, кои-
то се раз-

хождаха открито с фланел-
ки „Бий руснака“, без да се
уточнявакъдедаставатова
- на фронта или на спортно-
то поле. Избуяваха и коми-

тети, които открито призо-
ваваха към спортистите от
соцстраните да се оказва
натиск да остават като по-
литически емигранти в
САЩ. Известни са и много-
то антисъветски изявления
на тогавашния президент
Роналд Рейгън. Но повта-
рям - това бяха само фор-
малните поводи за отказа
отигрите.Причинатабепо-
литическа и е безкрайно
далеч от спорта, който по-
страда от противоборство-
то между великите сили.“@

Иван
Славков

Журналист засрамен от
американския посланик
Известен журналист,

един от малкото българи,
отразявали игрите в Лос
Анджелис, бил деликатно
засрамен от американския
посланик у нас. Няколко
месеца след олимпиадата
репортерът изненадващо
получил покана за про-
щалното парти на дипло-
мата, чийто мандат изти-
чал. На коктейла послани-
кът казал на журналиста:
„Разбирам, че отделът по

печата в ЦК на БКП изиск-
вашеда сепишати говорят
само лоши неща за олим-
пиадата. Но кажете ми че-
стно, за 20 дни наистина ли
не видяхте нещо, което да
ви хареса в Лос Андже-
лис?“ Колегата признава,
че му идело да потъне в
земята от срам.
Родните медии затъмни-

ха олимпиадата, бълвайки
отрицателни новини и пу-
скаха само резултатите.@




