




Скъпи приятели,

Второто издание на алманаха на Българския олимпийски коми-
тет е вече факт. Изминалата 2008 година премина изцяло под 
знака на Олимпийските игри в Пекин. Независимо от противоре-
чивите оценки за нашето представяне, спечелените 5 медала ни 
отредиха 42-ро място в неофициалното класиране по нации от 
205 страни. Родният трибагреник отново се развя по време на 
Олимпийски игри и считаме, че със спечелените медали и призови-
те класирания България направи едно сравнително успешно пред-
ставяне, предвид моментното състояние на спорта у нас. 

Страната ни отново записа своя връх – този път благодаре-
ние на невероятната воля и талант на Румяна Нейкова и нейния 
съпруг и треньор Свилен, спечелили злато в участието си на пета 
поредна олимпиада. В Пекин успяха тези, които не подцениха це-
логодишната подготовка, не заложиха на самодейността и стра-
ничните фактори, а следваха добре изпитаната система, донесла 
ни толкова титли и медали през годините. Може би това бе и 
главната поука за нас от Игрите в Китай.  

През периода БОК остана верен на своя приоритет да подпо-
мага младите таланти на българския спорт. Усилията ни в това 
отношение са в синхрон с последните тенденции в дейността на 
МОК, учредил наскоро Младежките олимпийски игри в летен и зи-
мен вариант. Във връзка с това е намерението на БОК да инициира 
и обедини усилията ни по евентуалната кандидатура на Българи за 
домакин на Младежките зимни олимпийски игри през 2016 година.   

Бих желала специално да изтъкна, че БОК почете през година-
та много от спортните легенди на България, отбелязани бяха 
годишнини на видни наши шампиони, медалисти и деятели. Цен-
тралата бе в основата на редица инициативи и прояви, свързани 
с утвърждаването на олимпийските принципи и олимпийския дух 
у нас – младежкия фестивал в Албена, конкурса на МОК, национал-
ната ученическа олимпиада, честването 85-ата годишнина на 
БОК, коледните и великденските турнири под мотото „Спортът 
– достъпен за всички деца”, Олимпийския ден, сесията на Нацио-
налната олимпийска академия и др. 

Цялата тази богата и разностранна дейност на БОК е синте-
зирана сега пред вас с годишния алманах – едно издание, което 
възнамеряваме традиционно да представяме пред олимпийското 
семейство на България.  

Стефка КоСтадинова
Председател на БоК

БоК 2008©
www.olympic.bg

В изданието са използвани материали на Александър Гигов, Боряна Тончева, Владимир Зарков, Владимир Памуков, Георги Банов, 
Георги Филипов, Димитър Андреев, Екатерина Дончева, Инес Павлова, Ивайло Герчев, Калин Катев, Катя Иванова, Красимира Стан-
кова, Мария Димитрова, Миляна Велева, Николай Кръстев, Огнян Георгиев, Пламен Вълков, Ралица Арсова, Румен Кацаров, Светла 
Стойкова, Теодор Черешев, Тодор Шабански и снимков материал на Бончук Андонов.
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НА ОлимПиАдА НА 40 ГОдиНи
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НА ОлимПиАдА
НА 40 ГОдиНи

даниел Павлов засега е единственият наш 
представител в стрелбата с лък за Пекин

Даниел Павлов ще бъде засега един-
ственият българин на Летните олимпий-
ски игри в стрелбата с лък. След дълга 
състезателна кариера той прекъснал за 
14 години, но решил да се завърне. От 
първи опит състезателят ни успя да 
вземе квота за Игрите, ставайки 22-ри 
на Световното първенство в Лайпциг 
през юли 2007 година.

„Спрях през 1991 година, но от март 2005-а пак съм с лък в ръка. Така 
реших, имах нужда от това. 14 години са много, но си заслужаваше да 
подновя тренировки и състезания”, сподели роденият в Червен бряг 
спортист, който освен спортна има и треньорска история. След пре-
късването става и играещ селекционер на представителния ни тим.

Сега Даниел Павлов с трепет очаква предизвикателството – де-
бюта си на олимпиада, въпреки че през август ще бъде на 40 години, 
което го прави може би един от най-възрастните спортисти не 
само сред 64-мата стрелци, но въобще на форума. 

„Целта ми е да взема медал. Като цяло очаквам достойно пред-
ставяне. Амбицията си я имам. При предишното българско участие 
на Олимпиадата в Атина през 2004 година Явор Христов зае 28-о 
място, а през 2000 година в Сидни въобще нямаше наш състеза-
тел. Най-силни са азиатците – Корея, Япония, Китай. САЩ, Русия, 
Украйна, Франция и Италия също имат добра школа, просто имат 
традиция в стрелбата с лък и са професионалисти – занимават се 
само с това. Националният отбор на Украйна за мъже и жени беше 
на лагер тук – на Боровец, в края на 2007 година. Но първите около 
50 човека в света са равни – всеки може да победи всеки. При тези 
изравнени сили всичко е възможно. Дано имам и малко късмет”, по-
желава си Даниел.

Той е единственият ни спортист, взел квота за Пекин 2008 в сек-
тора за стрелба с лък засега. „България има шанс да покрие още две 
квоти тази година на Европейското първенство през месец май, ако 
някой заеме до трето място. Ще бъде доста трудно, защото доста 
от другите европейски страни въобще нямат виза за Пекин”, заяви 
Павлов. 

От спортната си кариера „ветеранът” си спомня спечеления 
от него златен медал от Европейското първенство при юношите 
през 1985 година на 50 метра и третото място в крайното кла-
сиране. „Запалих се по стрелбата с лък като дете. Нашият спорт 
не е толкова интересен за публиката, но с новите правила стана 
по-атрактивен. Веднъж захванал се, няма друг спорт за теб. Водещи 
за успеха са психиката и концентрацията. Спортът ни се финансира 
от ДАМС, но средствата са само за участие в състезания. Всичко 
друго е на аматьорски начала. Прехраната си я изкарвам от съвсем 
друго място – собствен бизнес. Екипировка от средно европейско 
ниво струва 1500 евро и нагоре. Лъкът и приспособленията ми вече 
са подсигурени и не отстъпват на другите. Имах проблем с провеж-
дането на лагер – нямаше къде да тренирам, зимата обаче се разбра, 
че мога да се подготвям на Дианабад в една от залите на борците. 

До март ще съм там. Вече имам план за подготовка, чакам одо-
брението от ДАМС. До март ме очакват 4 вътрешни състезания 
в зала у нас, след това Европейското първенство (3-9 март), после 
излизаме на открито. 

До олимпийските игри има 4 турнира от Световната и Европей-
ската купа, а европейското е на открито”, сподели Павлов.

В края на месец август той беше поканен да участва на пробните 
предолимпийски състезания в Пекин, които бяха тест за съоръже-
нията. 

„Не съм доволен от представянето си тогава, защото топфор-
мата ми беше за Световното първенство. Отпаднах на първата 
елиминация, но участието ми беше изключително полезно. Клима-
тът е по-различен от познатия на нас – въздухът е влажен и лош, 
това ще е голям проблем. 

Ще имам нужда от аклиматизация, защото трудно се диша, а аз и 
конкурентите ми ще бъдем на открито пет дни по време на състе-
занията”, завършва с впечатленията си Даниел Павлов. 

ПРедОлимПиЙски 
сРещи в хОд

Посолството на България в китай – 
олимпийската ни къща

Изпълнителното бюро на БОК и ръководството на ДАМС взеха 
участие в първата предолимпийска среща за 2008 г. на БОК и ДАМС. 

Двете дами на родния спорт – Стефка Костадинова и Весела Ле-
чева бяха водещи при обсъждане участието на олимпийската ни де-
легация в Пекин. Основната тема бе начинът на превозване на учас-
тниците ни до олимпийската столица. Един от вариантите включва 
възможността на три различни дати през август да се организират 
чартъри до китайската столица. “Ще попитаме дали можем да из-
ползваме правителствения самолет”, съобщи Стефка Костадинова 
сред срещата. Щабът, отговарящ за Игрите, ще изготви график 
съобразен с исканията на федерациите. „Много е трудно една авио-
компания да обслужи делегацията ни. Ще се направи проучване за чар-
търи и изготвяне на график. Агенцията ще отпусне 900 000 лева за 
олимпийската делегация” обяви пък председателят на ДАМС Весела 
Лечева. 

Най-късно до средата на май БОК трябва да избере фирмата, коя-
то ще ушие официалните облекла на олимпийците ни за Пекин.  Както 
се знае,

спортната екипировка ще е “Пума”.

Немската фирма е спонсор на Олимпийския ни комитет и ще облече 
членовете на делегацията. 

Всеки месец до Игрите Олимпийският щаб ще информира БОК и 
ДАМС за подготовката на българските спортисти, вече спечелили 

квоти, ще прави анализ на състоянието им. Работата на щаба се 
координира от генералния секретар Белчо Горанов, а членове са Румя-
на Динева, Камелия Игнатова, Славчо Тепавичаров, Иван Евстатиев, 
Данаил Димов и Боряна Паунчева. В Държавната агенция за младежта 
и спорта всеки месец генералните секретари на олимпийските феде-
рации ще дават отчет, който по-късно ще се предоставя и на щаба 
на БОК.

Междувременно стана ясно, че новият посланик на България в ки-
тайската столица Георги Пейчинов е предложил сградата на 

посолството да стане българска олимпийска къща 

по време на Игрите от 8 до 24 август. Г-н Пейчинов е отправил офер-
тата си на среща със Стефка Костадинова и Весела Лечева. 

Стефка Костадинова сподели след заседанието и мнението си от-
носно възможността България отново да кандидатства за домакин 
на Зимни олимпийски игри: „Много ми се иска София да стане зимна 
олимпийска столица. През 2010  година МОК стартира процедура по 
кандидатстване. Имаме още време, може пак да опитаме. Трябват 
обаче две задължителни неща – 100% финансов гръб от държавата и 
положително обществено мнение, за да имаме смелостта да бъдем 
кандидат за Игри”.
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Детският хор към Българското национално радио (БНР) обяви 
специален подарък за олимпийската ни делегация за Игрите в Пекин 
през лятото. В началото на февруари гласовитите деца ще дарят с 
песен олимпийците ни, като честта да чуе за първи път творбата 
ще има председателят на БОК Стефка Костадинова. Композитор на 
“Олимпийски надежди” е Христо Недялков, а автор на текста – Найден 
Вълчев. Детският хор ще се срещне със световната рекордьорка в 
скока на височина в сградата на БНР  в компанията на диригента акад. 
Христо Недялков.

Стефка Костадинова беше наградена от председателя на Обеди-
нени спортни клубове „Академик” Ваньо Найденов с почетен плакет. 
Председателят на БОК получи подарък диск със студентския химн. 
Поводът беше 60-годишният юбилей, който клубът наскоро отбе-
ляза. За спортист № 1 на дружеството беше обявен двукратният 
олимпийски шампион по класическа борба Петър Киров.

Цветана Пиронкова ще е българският представител на Олим-
пийските игри в Пекин, смята генералният секретар на БФТ Георги 
Дончев. Той е направил изчисления за шанса на пловдивчанката да се 
класира за игрите. „Първите 64 в световната ранглиста към първи 
юни се класират по право за Пекин – обясни Дончев. – МОК има изис-
кване да няма повече от четири тенисистки от една страна, което 
означава, че със сегашния си рейтинг Цеци попада без проблеми в спи-
съка”. Сред 64-те има 11 рускини и 5 американки, а Пиронкова е вече 
№ 75. Най-големият успех на българския тенис досега е бронзовият 
медал на Мануела Малеева през 1988 година.

Премиерът Сергей Станишев създаде работна група, която до 
осем месеца трябва да предложи на правителството единен подход 
за модернизация, стопанисване и управление на всички спортни обек-
ти. Експертите трябва да запазят предназначението на съоръже-
нията и да гарантират обществения интерес при ползването им. 
Председател на групата ще е Валентина Гайдарова, а сред членовете 
са заместник-министрите на вътрешните работи Камен Пенков и 
Раиф Мустафа. Те ще се консултират с представители на федерации 
и организации, сред които БОК и ДАМС. В края на декември Минис-
терският съвет одобри 12 обекта, които да бъдат освободени за 
приватизация.
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ПРемии ЗА титлА в ПекиН и От БОк 

ЗлАтНА ЗНАчкА с ПОжелАНие ЗА ЗлАтО 
във вАНкувъР ЗА жеНи РАдАНОвА

едНО студеНО утРО, кОетО стАНА НеЗАБРАвимО

ПОщеНски мАРки с вОлеЙБОлистите Ни
ЗА ПекиН

стОЯН делчев: „вече ПусНАх кОтвА в АмеРикА”

сиНГАПуР ПРиемА ПъРвите 
млАдежки ОлимПиЙски иГРи

ЗА НАс
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ЗлАтНА ЗНАчкА с 
ПОжелАНие ЗА 
ЗлАтО във вАНкувъР 
ЗА жеНи РАдАНОвА

сини екипи за щафетата ни по шорттрек от “Цинер”

С пожелание за нов олимпийски медал председателят на БОК 
Стефка Костадинова награди със златна значка на организацията 
Евгения Раданова. На тържество в сградата на олимпийската ни цен-
трала наставникът на националния ни отбор по шорттрек Юлиян Ан-

гелов и щафетата ни – Гергана Пацова, Даниела Иванова и Марина Ге-
оргиева-Николова, получиха сребърната разновидност на отличието, 
което е изработено по специална поръчка от италианската фирма 
„Бертони”. Състезателките бяха зарадвани със значките за добрите 

резултати, постигнати на Европейското първенство в Латвия, и с 
новата спортна екипировка на немската фирма „Цинер”, която облича 
българската делегация за всички зимни форуми през следващите 3 
години. На шампионата на Стария континент Раданова спечели два 
сребърни медала – един индивидуално и един с щафетата. Национал-
ният отбор на България по шорттрек ще се премени с новите си 
сини екипи още на Световното първенство в Република Корея в на-
чалото на март.

„Много приятно съм изненадана, че освен аз, бяха почетени и дру-
гите момичета от най-голямата спортна организация в България. 
Те заслужават подобно признание. Благодаря на БОК за всичко, което 
прави за нас. И най-вече за моралната подкрепа – това е нещо много 
специално. Стискаме зъби и продължаваме подготовката си както 
досега, да се надяваме в бъдеще да се промени нещо относно зала. 
Ние се нуждаем просто само от една чисто тренировъчна зала. Бъл-
гария е домакин на Световното първенство през 2010 и на кръг от 
Световната купа през 2009 година. Надеждата крепи човека”, сподели 
Жени Раданова. 

Шефът на БОК обяви, че това са момичетата, на които ще раз-
читаме на медали и от Зимната олимпиада във Ванкувър през 2010 
година и им пожела хубава зала за подготовка и тренировка. 

„Тази церемония е малко закъсняла, но по-добре късно, отколкото 
никога – заяви Стефка Костадинова. – Момичетата заслужават мно-
го, а това е най-малкото, което БОК може да направи. Като бивш 
спортист им пожелавам от все сърце да постигнат много през 2010 
година, да нямат контузии и да проведат успешна подготовка. Поже-
лавам им златни медали във Ванкувър. Държавата трябва да направи 
една хубава пързалка, където да се подготвяте. Ако това зависи от 
БОК, с най-голямо удоволствие ще го направим, но ние се издържаме 
само от спонсори, на които искам искрено да благодаря”.

Националките по шорттрек и треньорът им Юлиян Ангелов (вляво) получиха екипи 
на немската фирма „Цинер”

ПРемии ЗА титлА
в ПекиН и От БОк

младежки олимпийски дни в Албена през септември

БОК съвместно с генералния си спонсор Първа инвестиционна бан-
ка ще премира спортистите ни, извоювали олимпийски медали. Това 
стана ясно след поредното заседание на Изпълнителното бюро. 

Бонусите ще бъдат допълнителни,

отделно от държавните премии. Така бе и на Зимната олимпиада в 
Торино, когато Евгения Раданова получи 5000 евро за сребърното си 
отличие на 500 метра. Предстои определяне на точния размер пре-
мии за Игрите в Пекин. „Още не сме дискутирали сумата, но премии 
ще има”, обяви решението на Изпълнителното бюро генералният се-
кретар Белчо Горанов. Държавата в лицето на ДАМС е предвидила 

по 100 хиляди лева за титла, по 75 хиляди за сребро и по 50 хиляди за 
бронз.

Изпълнителното бюро на БОК прие без забележки отчета за дей-
ността и финансите на централата за 2007 година. Бе одобрена про-
грамата за работа и бюджетът през настоящата 2008-а. БОК ще 
разполага с 2 771 000 лева, което е с 1,1 млн. повече от 2007-а. Това 
са допълнителните средства от ДАМС – 900 хиляди за участие на 
спортистите в Пекин и 200 хиляди за допълнителни дейности.

БОК вече е резервирал самолетни билети за 128 души от София 
за Пекин. В тази бройка влизат спортисти, треньори, лекари и ръ-
ководители, като отново бе подчертано, че всеки с квота ще пъ-
тува и участва на Олимпиадата. За основната група резервациите 
на самолетните билети са за компанията Аерофлот. За момента 
пропада идеята да се организират чартърни полети до столицата на 
Игрите през август. Причина за това е високата цена – един чартър 
ще струва 120 хиляди долара, а за извозването на делегацията ни са 
необходими най-малко три такива. 

Своя коментар направи и шефът на БОК Стефка Костадинова: „Още 
преди Нова година започнахме да правим резервации. Имам уверение 
от моя колега, председателя на руския олимпийски комитет Тегачов, 
че може да поеме част от нашата делегация с тяхната авиокомпа-
ния. Също съм говорила с шефа на гръцката олимпийска централа и 
имам уверението му за същото”.

До средата на месец май ще бъдат финализирани и преговорите с 
фирмите, които искат да изработят официалното облекло на олим-
пийската делегация. Водят се разговори с няколко фирми, между кои-
то е и „Агресия”, изработила сполучливата колекция за зимните игри 
в Торино. БОК иска да удовлетвори високите изисквания на федера-
циите по отношение на дрехите. Те ще имат и последната дума при 
одобряването им. Известно е, че спортната екипировка ще е „Пума”. 
Тя ще пристигне и бъде промоцирана в България до края на месец май 
- началото на юни. 

От есента на тази година БОК ще започне организирането на на-
ционални

Младежки олимпийски дни,

по подобие на Европейския младежки олимпийски фестивал. Първата 
надпревара ще бъде от 4 до 6 септември в курорта Албена. Младежи 
и девойки от 15 до 18 години ще мерят сили и възможности в седем 
вида спорт – футбол, баскетбол, тенис на маса, лека атлетика, пла-
жен волейбол, плажна борба и плуване. 

БО
к

Така ще изглеждат медалите
за фестивала в Албена

Стефка Костадинова връчва Златна значка на БОК
на  Евгения Раданова
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БО
к ПОщеНски мАРки с 

вОлеЙБОлистите Ни 
ЗА ПекиН 

По предложение на Българския олимпийски комитет (БОК) и по по-
вод на предстоящите Летни олимпийски игри в Пекин бяха пуснати 
пощенски марки с мъжкия ни национален отбор по волейбол. Към тях 
бяха изработени и пощенски пликове. Тиражът на колекционерските 
консумативи е 25 000 броя.

След 12-годишна пауза българският волейбол се завърна на олим-
пийската сцена и на Игрите в Китай съставът ни ще бъде единстве-
ният представител на България в колективните спортове.

Церемонията по подпечатване на валидността на марките и пли-
ковете бе в сградата на Централна поща в София, като бе изпълнена 
от генералния секретар на БОК Белчо Горанов и Спас Панчев - предсе-
дател на Съюза на филателистите и зам.-министър на отбраната. 

едНО студеНО утРО, 
кОетО стАНА 
НеЗАБРАвимО

Преди 10 години катя дафовска взе едни ски 
и влезе в историята

Георги БАНОв

Зимна олимпиада винаги е била нещо 
по-малко от летни игри. Дотолкова, че 
дори нямаше интерес от журналистите 
към бялата надпревара. За да се стигне 
до Нагано през 1998 година, където от 
цялата преса заминах само аз. До по-
следно в. “24 часа” се колебаеше дали 
да има пратеник. Но тръгнах. Толкова 
набързо, че дори нямах хотел в Лондон, 
където преспах на летището. Но това 
е малко на фона на най-незабравимото изживяване в цялата ми кари-
ера. Защото съм споделил медалите с много наши шампиони, но съм 
един от малкото, видял българин на върха в зимен спорт. На първото 
стъпало. И там бяхме представители само на “24 часа”, БНР и БНТ.

Утрото на 9 февруари беше тъмно и студено. Първоначално се 
чудех дали да ходя на биатлон, или пък да отида с Тото Алексиев на 
алпийски ски. Все пак най-престижната дисциплина на една олимпиада. 
Но колегата ми от БНТ Тодор Шабански ме нави да отидем на първия 
старт на биатлона. Имали сме добри класирания в този спорт и мо-
жело да направим нещо. 

През цялото време до стадиона в Низава Онсен спяхме. Защото беше 
жестоко. Три часа през едни завои. В огромния автобус имаше двама не-
нормални българи и един фотограф. Който беше тръгнал още преди нас, 
защото ние се качихме от журналистическото село. И накрая му казах 
на Шабански, че ако не направим нищо, ще го побъркам. Не се наложи. 

Набутахме се дори в къщичката при нашите. Защото японците 
не можеха да повярват, че има нахалници, които да стигнат до края 
на тунела и да тръгнат в забраненото. Защото се слизаше точно на 

входа му и вляво тръгваха състезателите, а вдясно беше асансьо-
рът за журналистите. Направо нямаше нито охрана, нито пък и някой 
вървеше напред.  

Доктор Станков нахрани журналистите със сандвичи от олимпий-
ското село, защото при нас даваха само японско меню, а там имаше 
“Макдоналдс”. Времето беше ужасно. Променяше се през пет минути. 
Сняг, дъжд и слънце. Касабов сменяше чифт след чифт зад бараката. 
Дойде време за маркиране и започнаха да викат състезателите. 

След това стана ясно, че

Катя е посегнала към резервния чифт.

Не този, който беше подготвен за старта. “Просто вървяха най-
добре”, призна скромно тя. И беше права. 
Защото никога не съм чул по-вярно обоб-
щение на чудото от Нагано. То беше на 
Венци Илиев, тогава спортен директор на 
федерацията. “Виждахме германците как се 
потят в това време. Но при тях е сложно. 
Човекът на десния автомат трябва да даде 
разрешение на този с лявата ска да нанесе 
четвъртата вариация на вакса. А при нас 
всичко се реши за по-малко от секунди. И 
взехме правилното решение”, допълни той.

Мишените падаха една след друга. Бях се 
сврял на топло в коментаторската кабина 
на Тодор Шабански, който беше заедно с шефа на федерацията Васил 
Тончев. Очите и на тримата се разширяваха с всеки един момент. 
Сред последната стрелба само можах приглушено да извикам, изкочих 
и тръгнах да тичам. Към финала. След мен се набираше масажистка-
та на отбора. На финала вече бяха доктор Станков, Жоро Касабов. 
Виждахме раждането на нещо велико. Катя завърши с добра предни-
на. Павлина се размина за 2 десети с медал. Състезанието приключи 
и малката българска групичка избухна. Връчиха ни цветята, защото 
медалът се даваше в Нагано. Катя вече летеше на раменете ни. От 
София поръчваха като луди преки трасета. И Шабански хвана финлан-
дците, за да предава директно.

След това на пресконференцията всички бяха като вцепенени. И 
питаха Катя откъде се е появила. И трябваше да повтаряме до при-
падък, че трябва да се видят класиранията и за Световната купа, 
където има няколко подиума. Но всеки клатеше глава и не вярваше. 

Долу в Нагано беше награждаването. Вечерта празниците започна-
ха в бар и завършиха в дискотека. И както призна след това Славчо 
Батинков, направо от дансинга е тръгнал за своя старт. Но на кого 
му пукаше?

Така България вече имаше олимпийски шампион и от зимни игри. 
На следващия старт в Нозава Онсен не можеше да се разминеш от 
нашенци. Бяха дошли всички, които нямаха старт в този ден. Ця-
лото ръководство 
на делегацията. А в 
спринта Катя падна. 
За да остане един 
специален миг в сър-
цата на 14 българи. 
И ако не броим нея и 
Павлина – на 12, кои-
то изживяха тези 
моменти.
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Екатерина Дафовска със златния 
медал на почетната стълбичка

С церемония на площад „Олимпийски” в Чепеларе 
беше отбелязана 10-годишнината  от титлата на 

биатлонистката в Нагано

Биатлонистката с 
резервния чифт ски, който 

я направи олимпийска 
шампионка
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стОЯН делчев: 
„вече ПусНАх 
кОтвА в АмеРикА”

мария димитРОвА

На 9 февруари в Оклахома един велик българин беше приет в За-
лата на славата на световната спортна гимнастика. Стоян Делчев 
– най-добрият гимнастик на България за миналия век, живее и работи 
в Америка. 

47-годишният пловдивчанин е първият ни олимпийски шампион в 
този спорт. Той печели злато на висилка в Москва през 1980 година. 
На същите игри се окичва с бронз в многобоя.

– Честито, г-н делчев! Разкажете повече за церемонията 
в Залата на славата.

– Организацията беше страхотна. Домакините се бяха погрижили 
за всичко до най-малкия детайл. Показаха ни всички културни забе-
лежителности на Оклахома. Тази година в класа на отличените беше 
Шуджи Цуруми (Япония), който е на 70 години и е звезда в гимнасти-
ката от далечното минало. Другите поканени бяха първата златна 
медалистка на Китай Ма Янхонг, която ще бъде и коментатор на Иг-
рите в Пекин, както и изключителната гимнастичка на Украйна Лилия 
Подкопаева.

– Явно събитието е било твърде бляскаво?
– Церемонията беше протоколна, но продължи три часа. Всички 

бяха с фракове и стилни дълги рокли. Излъчиха кратък клип за всеки 
един от нас. Филмчетата бяха с кадри от състезателните ни години 
и от настоящето ни. 

– С какво ви наградиха?
– Получихме статуетки с емблемата на гимнастическата Зала на 

славата. Дадоха ни и златна значка със същото лого.
– Разбрахте ли как са избрали точно вас?
– Не ни стана ясно как точно са ни избрали. Научихме, че се пуска 

анкета. След това се избират четирима от номинираните. Наистина 
шансът да попаднеш сред избраните е уникален, защото в света има 
много заслужили гимнастици. Това наистина е голяма награда за мен. 
Трудно е да влезеш в четворката, в която са само две жени и двама 
мъже.

– Получихте ли поздравления от България и от кого?
– Обади ми се Данчо Йовчев. Беше много мило от негова страна. 

Той беше в Италия с моя бивш съотборник Атанас Тодоров, който 
сега работи на Апенините и в Швейцария. Бяха заедно и ме изненадаха 
точно по време на тържеството.

– Как се развива вашият клуб “делчев джимнастикс”, кой-
то се намира в хазартния рай на америка – град Рино, щата 
невада?

– Разположен е в най-скъпия район на Рино, близо до планината. 
Школата ми върви добре. Развива се, макар и с не бурни темпове, но 
все пак съм доволен. Броят на децата нараства. От бебета идват 
при нас. Занимаваме се с деца над 16 месеца. Вече две години подред 
сме избирани за Зала № 1 на щата. Навсякъде, където пътуваме из 
Америка, ни познават, тъй като децата ни печелят отличия във вся-
ко състезание. Имаме и национални, и регионални шампиони. Изобщо 
нивото на клуба е високо. 

– има ли други българи в клуба ви?
– Партньорката ми се казва Анета Дамянова. Тя е бивша национал-

на състезателка. При нас работят един руснак и доста американци.

– Припомнете ни как решихте да заминете за америка.
– Поканиха ме да изнасям лекции за около месец и половина и аз 

просто останах.

– Какви са контактите ви с България?
– Поддържам връзка само с майка. Баща ми почина миналата го-

дина и тогава се прибрах за последно. Останали са ми много малко 
приятели. Наистина малко са хората в България, с които поддържам 

някаква връзка. Повечето ми приятели живеят и работят по различ-
ни краища на света.

– Йордан Йовчев и Красимир дунев решиха да се завърнат 
в родината и дори откриват свой клуб. вие имате ли подобни 
намерения?

– Устроил съм се зад Океана и нямам никакви идеи за някакво разви-
тие в България. Засега съм хвърлил котва в Америка.

– на ваше име има патентовани елементи в гимнастика-
та. Как се развива спортът ви от вашето време насам?

– Онези упражнения, които едно време аз направих, дадоха нов 
тласък на гимнастиката. Те бяха революция в гимнастиката. Това 
я промени изцяло. Спортът ни напредна много. Демонстрират се 
сложни елементи, които се базират на нашите от преди години. При-
емствеността е нормално нещо. И ние, когато отчитаме успехите 
на поколението ни, не можем да не признаем труда на тези преди нас. 
Искам да изкажа благодарност най-вече на майка ми Запрянка, която 
винаги е била до мен и ме е поддържала през годините и в спорта, и 
в живота ми. На моя първи треньор Никола Ангов и на наставника с 
най-голямата заслуга за успехите ми Никола Николов.

– Къде беше по-трудно за вас – да пробиете като състеза-
тел, или да започнете нов живот в америка?

– Винаги е било трудно. По принцип е трудно. Америка е страната 
на възможностите, но човек трябва да има и голям късмет.

– вие можете ли да кажете, че сте щастлив?
– В първите години тук въобще не бях щастлив. Всеки, който 

дойде в Америка, започва отначало и никой не го интересува дали си 
олимпийски шампион или не. При мен даже бяха изминали няколко го-
дини, откакто бях приключил спортната си кариера. Затова ми беше 
трудно да дам нов старт на живота си.

– Как минава един ваш ден в америка?
– Ежедневието ми е много сиво и това убива всичко. Няма друга 

страна по света, в която да се работи толкова много, колкото в 
Щатите. Ставам в 7 часа. В 8,30 вече съм в залата и започват сут-
решните ми часове с малки дечица, които още не ходят на училище. 
Следобед отново имам часове. После малко време за обяд. Всичко е 
свързано с добра организация, много тичане и напрежение.

– Йордан Йовчев е устремен към поредната си олимпиада. 
Как преценявате шансовете му в Пекин?

– Искам да му пожелая успех, защото той го заслужава. Постигнал 
е много в спорта, затова наистина трябва да получи най-голямото 
отличие – да стане олимпийски шампион.

– вие ще бъдете ли в Китай?
– Не, за съжаление бизнесът ми не го позволява.

Стоян Делчев в годините, когато печелеше медали за България Бившият гимнастик (вляво), Калофер Христозов (клекналият) и Красимир Дунев (вдясно) са често заедно в Америка
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сиНГАПуР ПРиемА 
ПъРвите млАдежки 
ОлимПиЙски иГРи

москва загуби с 9 гласа по-малко

Сингапур спечели домакинството на първите Младежки олимпий-
ски игри през 2010 година. Решението бе обявено от президента на 
Международния олимпийски комитет (МОК) Жак Рог на 21 февруари. 
Сингапур победи Москва с 53 срещу 44 гласа на церемонията по избо-
ра в Олимпийския музей в Лозана.

КЛЮЧов МоМЕнт

„Това е ключов момент за олимпийското движение – заяви Рог пред 
журналистите. – Сингапур представи много интересна програма. 
Домакинството на първите Младежки олимпийски игри е голяма от-
говорност, а аз съм убеден във възможностите на Сингапур. Не се 
съмнявам, че техният професионализъм и ентусиазъм ще са инстру-
мент за постигането на успех на младежкия форум през 2010 г.”

Президентът Рог благодари на Москва за добрата ґ кандидату-
ра. Той изрази надежда, че този неуспешен опит няма да обезкуражи 
руската столица за ново кандидатстване. Рог не забрави и другите 
седем града, включили се в битката: Атина (Гърция), Банкок (Тайланд), 
Дебрецен (Унгария), Гватемала (Гватемала), Куала Лумпур (Малайзия), 
Познан (Полша) и Торино (Италия).

от 14 до 18 Години 

Целта на Младежките олимпийски игри е да съберат заедно та-
лантливи спортисти на възраст от 14 до 18 години от цял свят, 
за да участват в състезание от най-високо ниво. Форумът на юно-
шите е флагманът на МОК за достигане до младите хора. Тези Игри 
няма да имат само състезателен характер. Те ще бъдат също така 
платформа, от която младежите ще научават повече за олимпийски-
те ценности и ползата от спорта под формата на образователни 
програми, ще споделят преживяванията си с връстници от целия 
свят, ще участват в разясняване на ползата от спорта за здраво-
словния начин на живот, мястото му в социалния живот, опасността 
от вземане на допинг.

Първите Младежки олимпийски игри ще съберат заедно 3200 учас-
тници и 800 официални лица. Спортната програма ще включва всички 
спортове от Игрите в Лондон през 2012 година, но ще бъдат намале-
ни дисциплините и стартовете.
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Младежи от Сингапур се радват за избора на града им

БО
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По пет деца, лишени от родителски грижи, ще могат да започват 
обучение в Националната спортна академия „Васил Левски” всяка го-
дина. Това решение бе взето на първата Национална конференция по 
проблемите на спорта за деца в неравностойно положение, открита 
от председателя на БОК Стефка Костадинова и шефа на Агенцията 
за закрила на детето Ширин Местан. Ректорът на НСА проф. Лъчезар 
Димитров пое ангажимент всяка година студенти да оценяват фи-
зическото състояние на сираците. Към всяка община ще бъде откри-
то щатно място за специалист за работа с деца в неравностойно 
положение.

Двукратният олимпийски шампион по борба Петър Киров получи 
званието професор, след като получи от ректора на НСА проф. Лъ-
чезар Димитров свидетелството си за удостояване със званието 
от Висшата атестационна комисия. Церемонията беше в Музея на 
спорта на стадион „Васил Левски”, мястото, където Киров за първи 
път става световен шампион през 1971 г. заедно с Георги Мърков и 
Александър Томов. „От теб трябва да се учим как спортът и науката 
вървят заедно”, каза в поздрава си председателят на БОК Стефка 
Костадинова. Георги Мърков, който сега е председател на Управи-
телния съвет на БСТ, му подари златно топче от тотото.

Българският рефер Константин Тюфекчиев ще съдийства на 
олимпийския турнир по волейбол в Пекин. Той е един от осемте съ-
дии, одобрени от Европа. Тюфекчиев вече е подписал договор с Меж-
дународната федерация (FIVB) за получаване на наряди за Игрите, а 
президентът на нашата волейболна централа инж. Данчо Лазаров 
е потвърдил участието му в надпреварата и при мъжете, и жени-
те. Волейболният олимпийски турнир в Пекин е от 10 до 24 август. 
Международният съдия Константин Тюфекчиев е третият българ-
ски рефер по волейбол, получил назначение за Олимпиада. На игрите в 
Москва през 1980 година родната школа беше представена от Крум 
Тасков, а в Сидни 2000 – от Стоян Костов.

Български строители може да участват в подготовката на Зим-
ните олимпийски игри в Сочи и да инвестират там, призова кметът 
на града Виктор Колодяжин след срещи с българския министър на 
регионалното развитие и строителството Асен Гагаузов в Русия. 
„Известно ни е високото качество на работата на българите”, каза 
домакинът и допълни, че в столицата на „бялата” Олимпиада през 
2014 година трябва да се ремонтират над 2600 сгради, да се построи 
нов път до курорта Красная поляна, както и жп линия. Първите тър-
гове ще се организират до края на 2008 година.

Петър Киров получава поздравления от големия Александър Томов
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ОлимПиЙЦите искАт ОБлекчеНиЯ ЗА сПОНсОРите 

Осем ПРиЗьОРи От БълГАРиЯ в кОНкуРсА 
„ОлимПиЙски сПОРт и иЗкуствО”

стАтуеткА с ОРеОлА НА ОлимПиЙскА титлА 

ОлимПиЙскО дъРвО и в сОфиЯ 

БАНскО НАПРАви ПОкАЗНО ЗА светОвНАтА куПА

БълГАРиЯ имА светОвеН шАмПиОН ПО сНОуБОРд 

уНивеРсАлНиЯт димитъР дОБРев

вАлеНсиЯ кАтО чеРНА кОткА

�5 ГОдиНи БОк  

НАдеждА   лекАРскА – живОт, ПОсветеН НА 
ОлимПиЗмА
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Осем ПРиЗьОРи
От БълГАРиЯ 

в конкурса „Олимпийски спорт и изкуство”

Българският олимпийски комитет награди със златни и сребърни 
значки, грамоти и предметни награди осем младежи от училищата по 
изкуства. Те бяха отличените в конкурса на МОК на тема „Олимпийски 
спорт и изкуство” за скулптура и графика. Връчването на призовете 
бе лично от председателя на БОК Стефка Костадинова на церемония 
в Гранд Хотел София.

Над 50 произведения от ученици участваха в надпреварата, като 
отличените ще бъдат изпратени в централата на МОК. Председател 
на тричленното жури бе Мария Ландова – директор на Националното 
училище за изящни изкуства. 

Иван-Александър Тодоров взе специалната награда за цялостно 
представяне и в двата раздела със скулптурата си „Два борещи се 
торса” и плаката „Пет коне”. 

В категория Скулптура бяха присъдени две първи места – на Ангел 
Петков за бронзовата му творба „Концентрация” и на Георги Тодоров 
за „Овчарски скок”, направена от метал. Втора награда е за Симон 
Тодоров за изработената от смола скулптура „Олимпизъм”.

За най-добра графика е отличен Николай Петрусенко за “Победа” 
(силиграфия).  В този раздел втора награда не бе присъдена, а трета 
бе отредена за Рая Ботева с “Финал”. В категорията има и две по-
ощрителни награди – за литографията „Портрет на Кубертен” от 
Стилян Йотов и „Цветът на огъня” на Борислав Божилов. 

„Винаги съм имал специално отношение към олимпизма. Винаги 
съм се вълнувал със започването, провеждането и завършването на 
всяка Олимпиада. Самото движение и изворът Гърция са ме впечат-

лявали”, сподели носителят на специалната награда Иван-Александър 
Тодоров. Той е в IХ клас на Националната художествена гимназия. Мла-
дият талант допълни: “Един от основните спортове в олимпизма е 
борбата, затова реших да изработя два борещи се торса. В гръцкото 
изкуство, в базовата живопис и други произведения на изкуството 
има борба. Участвах и с плакат, изобразяващ пет конски глави, които 
символизират петте континента, борбата между тях и спортисти-
те. Занимавах се с произведенията ми и успоредно с това ходех на 
училище. Дори възникнаха спорове от страна на учителите за това 
дали е трябвало да отсъствам или не. Успях да се справя с общи уси-
лия. Аз се занимавам с конен спорт, имам страст към конете. Оби-
чам и конските скулптури, те също са обект на изкуството, защото 
тези животни са толкова красиви, пластични и великолепни”.

Значките на БОК, които получиха победителите, се дават само за 
изключителни заслуги към олимпизма и спорта. 

„Концентрация” „Скок”

„Победа”

Стефка Костадинова с наградените

ОлимПиЙЦите 
искАт ОБлекчеНиЯ 
ЗА сПОНсОРите
в сПОРтА

иван Бонев, Григор христов и Цеко минев с медали 
„спортът за един мирен свят”

Общото събрание на Българския олимпийски комитет на 25 март 
в зала „София” на Гранд Хотел София започна с едноминутно мълча-
ние в памет на доайена на българския олимпизъм Надежда Лекарска. 
След това членовете на организацията аплодираха дългогодишния 
секретар на ЦСКА и на армейския спорт към МО Иван Бонев и жур-
налиста Григор Христов, които получиха почетни медали „Спортът 
за един мирен свят”. Те бяха индивидуални членове на БОК, но поради 
навършване на 70 години членството им се прекратява. Това е зало-
жено в Устава на БОК, както е и в МОК. Отличията бяха връчени от 
председателя на БОК Стефка Костадинова и шефа на ДАМС Весела 
Лечева. Пред присъстващите 56 от 86 члена президентът на БФСки 
Цеко Минев също получи такъв медал за изключителната подкрепа и 
помощ към БОК.

Преди, по време и след събранието Стефка Костадинова бе изнена-

дана от множество букети и подаръци. Причината – рожденият ден 
на именитата спортистка.

На Общото събрание бяха приети с пълно единодушие отчетът 
на централата ни за 2007 година, счетоводният отчет и документи 
от одитора за изминалата година, докладът на председателя на кон-
тролния съвет Станислав Касъров. Също така бе одобрена програ-
мата за дейността на БОК за 2008 и гласуван бюджетът за насто-
ящата година в размер на 2 771 000 лева. В точка “Разни” делегатите 
гласуваха приемането на БФШахмат в олимпийското ни движение.

Председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев пред-
ложи да бъде създадена работна група, която да инициира, разгледа и 
предложи в Закона за спорта да бъде заложено освобождаването на 
спонсорите от данъци. “Най-важно е финансирането на спорта – за-
яви Минев.  – Трябва да лягаме и ставаме с този проблем, да мислим 
за промени в Закона за спорта и най-вече за освобождаване от данъци 
за онези, които инвестират в родния спорт. Видяхме как Законът 
за меценатството си свърши работата. Само спортът остана не-
връстно дете без такъв закон”. Предложението му беше единодушно 
прието. 

„По кафенета се обсъждат проблемите, а тук мълчим – заяви пред-
седателят на Обединен спортен клуб “Левски” Стоян Хранов.  – Или 
сме обезверени, или всичко е решено, истината е, че сме по средата. 
Ако в Пекин вземем 2-3 медала, значи сме работили много”.

Шефът на българската художествена гимнастика Мария Гигова си 
пожела среща на олимпийския ни отбор с ръководството на БОК и 
ДАМС за стимулиране и посочване трудностите и целите на спор-
тистите ни Пекин. 

Последен микрофон по време на Общото събрание взе легендарни-
ят боксьор Борис Георгиев-Моката, който емоционално заяви: „Не е 
важно какво ще получат спортистите, трябва да поставим твърдо 
ударение върху морала. Нека те бъдат достойни чада на майка Бъл-
гария”.

БО
к

Цеко Минев получава най-високото отличие на БОК –
медал „Спортът за един мирен свят”

Президиумът на Общото събрание на БОК 
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наГРадитЕ По КонтинЕнти

Европа – Стефка Костадинова (България). Решителност, динами-
ка и страст бяха нужни на българката, за да стане олимпийска шам-
пионка в скока на височина в Атланта през 1996 година. Освен това 
тя се утвърди и като спортен ръководител в България. След като 
се отказа от състезателна дейност през 1999 година, Костадинова 
започна да предава опита си като заместник-министър на спорта, а 
сега е начело на Българския олимпийски комитет. Със забележител-
ните си състезателни постижения и умения на управление Костади-
нова значително обогати присъствието на жените и момичетата в 
атлетиката, в България, в света, и най-вече в района на Балканите.

африка – Ана Паула Дош Сантош (Ангола). Първата дама на Ангола 
подпомага развитието на параолимпизма в страната си. Дош Сан-
тош е основателка и президент на фондация „Луини” на хора, които 
подкрепят и финансират жертвите на пехотните мини. Използвайки 
спорта като основа, за да върне надеждата им, тя започва сътрудни-
чество с Параолимпийския комитет на Ангола и основава „Луини къп”. 
По време на това състезание, което вече е провеждано шест пъти, 
хората с инвалидност имат възможност да се насладят на спорта, 
както и спортистите в инвалидни колички, които играят баскетбол 
и футбол.

америка – Аби Хофман (Канада). Тя преживява инцидент като 
дете, след което повежда борба срещу половата, расистката, поли-
тическата или пристрастната дискриминация в спорта. На девет 
години на Аби ґ забраняват да играе хокей в отбор на момчета, тога-
ва е нямало тим за момичета. Въпреки това тя успява в спортната 
си кариера като лекоатлетка и участва в четири олимпийски игри. 
По-късно става първата жена, директор на спорта в Канада. Като 
член на Изпълнителния комитет на Международната федерация по 
лека атлетика (ИААФ) от 1995 година тя защитава равенството 
между жените и мъжете в състезателната програма и каузата най-
малко 20 процента от състава на комитета и комисиите на ИААФ 
да са жени.

азия – Лингуи Ли (Китай). Тя е една от няколкото спортни ико-
ни на страната си, които продължават да заразяват с примера си 
дори след като се се отказали от активния спорт. Шампионка по 
бадминтон през 80-те години на миналия век, спечелила над 50 Гран 
при и международни титли, тя запали жените и момичетата по своя 
спорт. По-късно като треньор на женския национален отбор по бад-
минтон на страната си тя вдъхновява младите за високи постиже-
ния. Днес тя показва как жените могат да ръководят като член на 
Изпълнителното бюро на Световната федерация по бадминтон, член 
на Комисията за олимпийската програма към МОК и изпълнителен ди-
ректор на Организационния комитет за игрите в Пекин, отговарящ 
за международните връзки.

океания – Деби Уейтън (Австралия). След като 17 години е профе-
сионална състезателка по водна топка, тя е посветила живота си да 
разказва на младото поколение какво ґ е дал спортът. Тя е радетел за 
спорт, чист от допинг, и активно сътрудничи на образователната 
програма „Чист живот” на Австралийския олимпийски комитет. Не-
отдавна Уейтън беше основният лектор на австралийския семинар 
Winning Attitudes, който разясни предизвикателството да се състе-
заваш на олимпийски игри. Кой можеше да е по-правдоподобен в тази 
роля от носителката на златен олимпийски медал от Сидни 2000, 
изиграла 315 международни срещи като националка на Австралия?

стАтуеткА с ОРеОлА 
НА ОлимПиЙскА 
титлА

мОк отличи стефка костадинова с „жените и спорта”

Председателят на Българския олимпийски комитет и вицепрези-
дент на Световната асоциация на спортистите олимпийци Стефка 
Костадинова бе удостоена с награда от МОК “Жените и спорта”. 
Световната рекордьорка в скока на височина получи отличието за 
Европа по време на IV конференция на Мъртво море в Йордания.

Горда от приза, при завръщането си в България Костадинова срав-
ни наградата с олимпийска титла. 

“тази награда е като олимпийска титла! 

Много съм щастлива, защото бях номинирана от Европейските 
олимпийски комитети и кандидатурата ми бе гласувана от Изпъл-
кома на МОК” – каза Костадинова на изхода на аерогара София. –  Това 
е не само награда за мен лично и България, но и за целия европейски 
женски спорт. Печеля не аз, а ние! Много съм щастлива, че имам 
честта да я притежавам. Този приз много задължава. Българският 
народ заслужава да е на по-високи позиции. Ние сме малка държава, но 
с много кадърен народ. В Йордания ми направи впечатление, че мла-
дите са отворени към спорта и света. В най-скоро време техните 
спортисти ще постигат сериозни резултати и ще се намесват в 
разпределение на медалите в световни първенства и Олимпийски 
игри”, сподели олимпийската шампионка от Атланта ’96. 

В Йордания преди самата церемония по награждаването лично пре-
зидентът на Международния олимпийски комитет Жак Рог предста-
вил Костадинова на делегатите и гостите. Тържеството, на което 
присъстваха членове на МОК, беше удостоено с присъствието на 
краля на Йордания Абдула II. Самата награда бе връчена на председа-
теля на БОК от принц Фейсал бин ал Хюсеин – президент на Олимпий-
ския комитет на Йордания и брат на краля.

Стефка Костадинова показа при завръщането си статуетката, 
която тежи почти 10 килограма и е  изработена от метал. Това пък ґ 
създало проблем на летището в Аман. Близо 20 минути йорданските 
митничари имали съмнение дали наградата всъщност не е бомба.

По време на четвъртата Световна конференция за жените и спор-
та в Аман над 600 участници дискутираха на тема „Спортът като 
средство за социална промяна” - как да се увеличи броят на занима-
ващите се със спорт жени от третия свят. Също така бе пред-
ставена и Политиката на МОК и националните олимпийски комитети 
- как спортистките да служат за модел на подражание на младите 
момичета.
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Стефка Костадинова с приза на церемонията
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ПОкАЗНО ЗА 
светОвНА куПА

Писта „Бъндерица” става за спускане и за супер Г

Тестът на България за приемане на най-добрите в света мина ус-
пешно. Двата старта по спускане за мъже от Европейската купа на 
7 и 8 март на писта „Бъндерица” предизвикаха само отлични отзиви 
и мнения. Вече със сигурност може да се каже, че България е една от 
спирките на елита от Белия керван следващата година. „Докладът 
на конгреса на Международната федерация по ски (ФИС) в Кейптаун 
през май ще е положителен”, е дал гаранции делегатът Мартин Бер-
тод (Швейцария). Ски централата е доволна, че в най-отдалеченото 
място в Европа със старт от календара на континента нищо не от-
стъпва на световните курорти.

„Стягай се за Световна купа, защото тук вече са напълно гото-
ви!”, каза по телефона шефът на състезанието Маркус Валднер, ко-
ординатор на Европейската купа по ски, на Атле Скаардал, директор 
на женските надпревари за Световната купа, след първия старт на 
елита на спускачите от Европа над Банско. Страната ни има запазени 
дати в календара на 28 февруари и 1 март догодина.

Специалистите дадоха висока оценка на трасето „Бъндерица”. Де-
нивелацията му от 800 метра е идеална, но дължината му от 2500 
метра била малка за мъжки стартове. „Ще удължим трасето с 400 
метра. Това ще направи спускането да е около 1:50 мин., колкото 
трябва за старт от Световната купа при мъжете”, веднага отсече 
Цеко Минев, председател на Българската федерация по ски. Според 
времето стартът може да е под самия връх Тодорка или от върха 
на стария триседалков лифт. За Европейската купа се финишираше 
за около 1:30 мин., докато класическото спускане продължава почти 
2 минути, а дължината е важна и от маркетингова гледна точка. 
Валднер е докладвал на Скаардал, че Банско има готовност да приеме 
спускане и супер Г в началото през 2009 година. „Имате сили да орга-

низирате каквито искате състезания тук, дори суперкомбинация”, е 
тежката дума на Валднер.

За първия старт от подобен ранг у нас от 19 години работиха не-
уморно 250 човека. Всички препоръки, направени от най-влиятелните 
хора в алпийските ски през миналата година, са изпълнени. Отговорни-
кът за медиите към ФИС Патрик Ланг (Швейцария), син на основате-
ля на Световната купа Серж Ланг, беше впечатлен, че група от 50-60 
българи обикаля от един курорт на друг, за да трупа опит и да прилага 
най-доброто под връх Тодорка. През януари от „Юлен” АД бяха коман-
дировали за 15 дни кадри от различни звена в Кортина д̀ Ампецо, за да 
видят на място кое как се прави. Те бяха възхитени от всичко видяно 
– безупречната организация, отлично подготвената писта, транспор-
та, настаняването, обстановката, от трихилядната публика.

„Много рядко съм виждал толкова добре организирано състезание 
– каза легендата в ските Марк Жирардели. – Дори с проблема заради 
навалелия нов сняг през нощта се видя, че състезанието е много ат-
рактивно. Смятам, че пистата за жените няма да е лесна, защото 
в последната част скоростта достига до 130 км в час, но дамите 
искат да карат дори и на Кицбюел”.

Състезателите пък отбелязаха мерките за сигурност. Направило 
им е впечатление наличието на два хеликоптера.

България отбеляза и личен рекорд. Капитанът на националния 
отбор Стефан Георгиев завърши 23-ти във втория старт и записа 
най-доброто представяне за роден скиор в историята на спускането. 
Стефан се спусна за 1:26.69 мин. „Не съм очаквал да е толкова бърз 
– каза Жирардели, консултант на българските национални отбори. 
– Та той имаше само пет тренировки!”

Финалът на писта „Бъндерица”

Усмивки грееха по лицата на Петър Попангелов, Весела Лечева, Цеко Минев и 
всички гости на Бъндеришка поляна

ОлимПиЙскО дъРвО 
и в сОфиЯ

инес ПАвлОвА

Генералният секретар на БОК Белчо Горанов засади първото „Олим-
пийско дърво” в парк „Заимов”. Той се включи в екоседмицата на Дарик 
радио „Засади дърво. Мини на зелено” с мото „Всяко твое зелено ре-
шение има значение за Земята”. 

Общо 25 нови дръвчета бяха засадени от множество политици, 
бизнесмени, актьори, музиканти, хора от шоубизнеса и журналисти. 
Проявата се състоя на големия християнски празник Благовещение, 
защото според народните вярвания това е денят за засаждането на 
млади дръвчета.

 
За втори път генералният секретар на БОК участва в подобно на-

чинание. Първото е било миналата година при засаждането на „Дър-
вото на България” в олимпийската гора на входа на олимпийското 
село в града, домакин на Игрите, през август. 

„Радвам се, че съм част от тази чудесна инициатива. В Пекин за-
садихме бял бор с Румяна Динева. Беше вълнуващо. Дървото ни расте 
в съседство с това на Албания и Грузия” – разказа Горанов.

Екоседмицата на Дарик радио е традиционна програмна инициа-
тива, която фокусира вниманието върху „зелените” проблеми на Зе-
мята, а хората казват: „Да засадиш дърво, да построиш къща и да 
създадеш дете – това са вай-важните неща в живота”.
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уНивеРсАлНиЯт 
димитъР дОБРев

Първият български олимпийски шампион при класиците 
печелеше с хватка „центур”

Първият български олимпийски шампион по класическа борба Дими-
тър Добрев ще бъде удостоен с медал „За заслуги”. Правителството 
предлага на президента Георги Първанов да издаде указ за награждава-
нето му за изключителния му принос за развитието на физическото 
възпитание и спорта. Изтъкнатият ни бивш състезател и треньор 
на 14 април ще навърши 77 години.

Олимпийският шампион от Рим през 1960 година започва активната 
си спортна дейност през 1947 година като състезател по гимнастика, 
а през 1954 година като състезател по вдигане на тежести, участва и 
на Световното студентско първенство в Будапеща и се класира тре-
ти. Завършва ВИФ (днес НСА) през 1954 година. В кариерата си има и 
сребърен медал в класическата борба от Олимпийските игри в Мелбърн 
през 1956 година. Бори се добре и в двата стила, а на Световния мла-
дежки фестивал в Москва през 1957 година триумфира със златото в 
класическата и свободната борба. Майстор е на хватката „Центур”, с 
която печели най-много победи с туш.

Шесткратен републикански шампион, има три златни и един сребъ-
рен медал от балкански първенства. От 1955 до 1991 година преподава 
във ВИФ, а в периода 1991–1992 е треньор на националния отбор по 
свободна борба, от 1963 до 1966 година е наставник на класиците. Под 
негово ръководство отборът ни печели второто място на Олимпий-
ските игри в Токио през 1964 година, а на световното в Толедо през 
1966 година също сме втори в отборното. През 1960 година е избран 
за „Спортист на България”.

Най-изявените ни състезатели в класическия стил са израснали под 
негово ръководство – двукратните олимпийски шампиони Боян Радев 

и Петър Киров, както и Ангел Керязов, Кирил Петков, Петър Крумов, 
Крали Бимбалов, Иван Колев, Живко Вангелов, Панайот Киров и много 
други. 

Удостоен е със сребърен “Орден на труда”, званията “Заслужил тре-
ньор по борба” (1964) и “Почетен гражданин на София” (1956). 

Добрев е съавтор и на шест книги по борба и други публикации, свър-
зани с развитието на този спорт в България.

визитка
Роден на 14 април 1931 година в с. Езерче, Разградско.
Олимпийски шампион – Рим 1960 година, в категория до 79 кг.
Олимпийски вицещампион – Мелбърн 1956 година, в категория до 

79 кг.
Шампион и в класическия, и в свободния стил от Младежкия фести-

вал в Москва през 1958 година, категория до 79 кг.
Четири пъти балкански шампион.
Бронзов медалист по вдигане на тежести от Световните сту-

дентски игри през 1954 година в Будапеща, категория до 90 кг.
Треньор на отбора по класическа борба на “Академик” от 1952 до 

1991 година.
Треньор на националния отбор по класическа борба в периода 1963–

1966 година.
Треньор на националния отбор по свободна борба за Олимпийските 

игри в Барселона през 1992 година.
Преподавател по борба в катедра “Тежка атлетика” на НСА от 1955 

до 1991 година.

Димитър Добрев и Никола Станчев

Димитър Добрев с Рафи Мартинети и проф. Райко Петров

БълГАРиЯ имА 
светОвеН шАмПиОН 
ПО сНОуБОРд

Първенецът от младежкия олимпийски зимен 
фестивал Радослав Янков пак се позлати

България има световен шампион по сноуборд за юноши до 20 го-
дини. Радослав Янков постигна един от най-големите успехи в този 
спорт, като бе над всички в дисциплината паралелен слалом на пър-
венството на планетата в италианския зимен център Валмаленко. 

Постижението на 17-годишния българин е без аналог в кратката 
история на родния сноуборд. Състезателят на клуб „Орион” (Чепела-
ре) предварително беше сочен за един от фаворитите за златото, 
но никой не очакваше, че той ще се наложи над представителите на 
всички алпийски нации по такъв категоричен начин. Това е

втората голяма титла за Радослав Янков

след златния му медал от Европейския младежки олимпийски зимен 
фестивал в Хака (Испания) през 2007 година.

Златният медал на Янков е едва трети за България от световни 
първенства по сноуборд. Миналата година Александра Жекова спече-
ли две сребърни отличия в дисциплините паралелен гигантски слалом 
и бордъркрос. При своя дебют на световни първенства преди два 
сезона Радо се класира чак на 40-о място, а миналата година беше 
23-ти. Денят преди големия си успех Радослав Янков се класира на 5-а 
позиция в паралелния гигантски слалом.

На Световното първенство във Валмаленко Янков и вторият бъл-
гарски представител Иван Ранчев с лекота се класираха за финалите 
в паралелния слалом измежду 64 състезатели от цял свят. На осми-
нафиналите българите елиминираха с категорични победи предста-
вителите на силната австрийска школа Лукас Матиес и Александер 
Пайер. На следващия етап Радослав Янков се

справи със своя дългогодишен конкурент

Борис Юдин (Сърбия), а Иван Ранчев се препъна срещу японеца Мана-
бу Кобаяши и за съжаление приключи участието си, оставайки на 7-о 
място в крайното класиране. В полуфинала Радо имаше за съперник 
отново австриец – Кристоф Малчник, но и той беше сразен и в двата 
манша. В големия финал Янков се изправи срещу представителя на 
домакините от Италия Кристоф Мик, който оказа съпротива само 
в първия манш и в крайна сметка нямаше качества да се справи с 
„ракетата от Чепеларе”.

„Безкрайно щастливи сме от постигнатия успех! Слаломът беше 
много затворен и техничен, но и ние бяхме много добре подготвени 
за този шампионат. Постиженията на Радо и Иван са с изключителна 
стойност, тъй като конкуренцията при силния пол е несравнимо по-
голяма. Изградили сме невероятно силен отбор и ако продължаваме 
така, скоро Радослав Янков, Иван Ранчев и Илия Киров ще започнат да 
мачкат и в Световната купа”, заяви треньорът на световния шам-
пион Атанас Петров. 

Александра Жекова зае 17-о място в крайното класиране за Све-
товната купа по сноуборд за жени с актив от 3722 точки. Носителка 
на трофея стана Николийн Зауербрай (Холандия) с 8260 точки. През 
2007 година Сани бе 14-а, но с по-малко точки – 3124.
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Радослав Янков на Младежкия зимен олимпийски фестивал
в Хака (Испания) миналата година

Националите ни Радослав Янков и Иван Ранчев
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не трябва да се бъркат с истинските Виржински острови. И сега си представяме какво ще стане, когато в Пекин се изсипят всички. 
Балканите винаги са били нещо като минисила в леката атлетика. И точно заради това не трябва да се драматизира представянето във Валенсия. За-

щото единствените медали на полуострова са на Бланка Влашич (Хърватия) и Хрисопи Девеци (Гърция). И това е всичко. Румънките са пред нас заради едно 
шесто място повече. Турците и сърбите въобще ги няма, а са традиционни сили на подобни първенства. 

Всичко се е покрило за Пекин и чака. Малко са звездите, които могат да си позволят да поддържат топформа цяла година. През август обаче всичко ще си 
дойде на мястото. И тогава няма да има извинения за липса на подготовка и прочее. Тогава ще излязат стойностните състезатели и тези, които са бит-
каджии. Но при сегашното разпределение на нещата не е лошо да отбележим, че две пети места на Олимпиадата въобще няма да е лошо. Поне в спорт като 
леката атлетика. 

Защото, ако се съди по класирането от Валенсия, ни очакват уникални неща. Защото двете суперсили Русия и САЩ завършиха 5:5, а единствената друга 
държава от 16 с повече от една титла е Етиопия с три. Всичко останало е изключително равно, което показва, че самото влизане в осмицата или на финал е 
нещо изключително. Но на Олимпиада точно българската атлетика винаги е предизвиквала някакъв фурор, въпреки негативните очаквания през последните 
години. Така бе и с титлата на Тереза Маринова в Сидни, и с пробива сред най-бързите на Ивет Лалова в Атина. Останаха само 5 месеца до истината. Остава 
само да стискаме палци и отново да се надяваме на прословутия български инат и талант.

даниЕЛа ЙоРданова:
„иЗГЛЕЖда вСиЧКи БЯГат, КоГато аЗ СЪМ на ПиСтата”

Даниела Йорданова е родена на 8 март 1976 година в гр. Слив-
ница. Състезателка е на “Черно море” с треньор Димитър Васи-
лев. Лични рекорди – 3:59.10 минути на открито и 4:04.19 минути 
в зала от Валенсия. Пета на олимпиадата в Атина, четвърта 
от Световното първенство в Осака миналата година. Бронзов 
медал от еврошампионата в Гьотеборг през 2006 година. На све-
товните надпревари в зала преди Валенсия има четвърто място 
от Будапеща и пето от Лисабон.

– доволна ли си от представянето си във валенсия?
– Не мога да не съм доволна при подобно развитие на неща-

та. Просто стана невероятен финал. Съперничките ми се пред-
ставиха уникално. За два месеца подготовка обаче съм доволна. 
Горе-долу това са ми възможностите в момента. Можех да бъда 
с около две секунди по-бърза, но това в момента е максимума.  

– все пак участва в единствения финал със световен 
рекорд на първенството?

– Това едва ли е някаква утеха. Изглежда и те ме чакат, за да 
бягат бързо. Защото в Москва бягаха около 4:03 и 4:05 мин. Но 
там ме нямаше. Но такава ми е орисията и няма да се откажа от 
битката. Рано или късно и моят момент ще дойде.

– очакваше ли такова бясно темпо?
– Не. Дори в началото, докато още си търсехме позиции, те 

вече бяха излетели напред. Лошо беше, че останах сама да ги гоня. 
Ако имах подкрепа, можеше поне африканките да ги настигнем. 
Но и те показаха, че са се готвили добре за това първенство.

– Късно ли е вече да се сменя дисциплината?
– Няма и за какво. Навсякъде конкуренцията е свирепа. Никъде 

няма празно място, където да те оставят да блеснеш от само 
себе си. 

– Какво да очакваме от Пекин?
– Битка. Няма да се откажа толкова лесно. Сега трябва да 

направя една стабилна подготовка и да атакувам Олимпиадата. 
Важното е да съм здрава и да издържа. Вярвам, че и моето време 
ще дойде. Просто няма толкова лош късмет.

вАлеНсиЯ кАтО 
чеРНА кОткА

две пети места стигат за март, но през август няма 
да има извинения

Георги БАНОв

Българската лека атлетика намери своята черна котка. Испанският 
град Валенсия е един от малкото, които не са виждали български медал. 
Така се получи през 1998 година на европейското в зала, така стана и 
на световния шампионат след 10 години. Дори континенталното пър-
венство e първото след 28 години, на което не записваме отличие.

Върху резултатите може да се драматизира, но едва ли има при-
чина за това. Като провал може да се отчете представянето един-
ствено на Цветелина Кирилова и Спас Бухалов, но Цвети се готви за 
препятствия в Пекин, а в сектора при Спас се връща контузеният 
Илиян Ефремов и конкуренцията може да изкара най-доброто от този 
талант. Защото мнозина бяха отписали и Николай Атанасов, който 
по принцип не се класира на финал, а във Валенсия той направи едно 
доста прилично състезание и загатна, че може много в една от най-
атрактивните дисциплини. Джоко реши, че на Христовата възраст е 
крайно време да пробие  и за наш късмет успя. 

Каквото и да се напише за Даниела Йорданова, ще е малко. 12 голе-
ми финала и винаги сред най-добрите. Лошото е, че всички решават 
да участват в тази дисциплина. На първенство, където една голяма 
част от звездите се скатаха заради олимпиадата, на 1500 метра 
падна световен рекорд. По-голяма липса на късмет едва ли може да 
се открие. Но пък Даниела е твърдо решена да го обърне. И поне до 
момента не е дала признаци, че не трябва да ґ се вярва.

Двете спринтьорки Ивет Лалова и Инна Ефтимова се представиха 
според възможностите си в момента. Участието им беше задължи-
телно, за да могат да се срещнат още веднъж с конкуренцията в Пе-
кин, която се очаква да бъде ужасяваща. Дори само заради факта, че 
медал беше взет от държава, която е 59 квадратни мили и с население 
от 20 хиляди. Става въпрос за Британски Виржински острови, които 
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домакин на 74-тата сесия на МОК, чиито решения са съществени за 
по-нататъшните процеси в олимпийското движение.

IХ Генерална асамблея на Европейските национални олимпийски ко-
митети (ЕНОК) се провежда в София през 1978 година. Девизът ґ: 
“За европейско спортно сътрудничество”, е подтик за реалистичен 
подход към проблемите. ХVII Генерална асамблея на ЕНОК се провежда 
отново в София през 1987 година. Тя е първата, на която участват 
всички национални олимпийски комитети от Европа.

БОК е инициатор на трите кандидатури на София за домакинство 
на Зимни олимпийски игри през 1992, 1994 и 2014 година, завършили 
без успех.

Обликът и авторитетът на една организация се градят с години. 

Духът на демократичност, последователност и приемственост е 
характерен за БОК от създаването му до днес. Дори в годините на 
изпитания дейците му успяват да го запазят от обезличаване. Някол-
ко поколения спортисти, радетели на спорта, дейци на българската 
култура, журналисти, писатели, историци вграждат своя принос в 
многопосочните дейности за утвърждаване на олимпийските цен-
ности в българския спорт. Техните имена са в олимпийската история 
на България.

С традициите и новаторските виждания на новото поколение 
олимпийци БОК винаги ще има своето значимо място в спорта и кул-
турата на страната ни.

�5 ГОдиНи 
БълГАРски 
ОлимПиЙски 
кОмитет

катя иванова, директор на музея на спорта

Учредяването на БОК на 30 март 1923 година, погледнато през 
призмата на неговата 85-годишнина, е забележително събитие в ис-
торията на физическата култура и спорта на България. 

В отчета на БОК за периода 30 март 1923 – 30 май 1927 година е 
отбелязано, че неговият първи състав е оформен от представите-
ли на големите спортни организации, създадени преди него. Целта е 
конкретна – да представи България... “на олимпийските състезания в 
Париж, както и в бъдещите такива, който факт ще бъде от голямо 
културно значение”. Първият председател на БОК е полковник Евтим 
Китанчев (1923–1925).

В последвалите години като акцент на своята дейност БОК поста-
вя цялостното развитие на спорта, без да отнема идентичността 
на отделните организации. Нещо повече – от създаването си до днес 
той спазва принципа за пропорционално участие на всички олимпий-
ски спортни организации в неговото управление, което предполага 
обективност при вземането на решения.

България е една от 14-те страни, които възобновяват и участ-
ват в Първите модерни олимпийски игри в Атина през 1896 година. 
Само 10 години по-късно (1906 година) и преди да има свой национа-
лен комитет, страната ни има свой представител в Международния 
олимпийски комитет (МОК) – дипломата от кариерата Димитър 
Цоков. От 1913 до 1929 година член на МОК за България е друг дипло-
мат – Димитър Станчов. Той приема и председателския пост в БОК 
през 1927 година. От 1929-а до 1941 година председател е генерал 
Велизар Лазаров, член на МОК е едрият индустриалец Стефан Чап-
рашиков (1929–1944), който в същия отрязък от време е и почетен 
председател на БОК. Генерал Рашко Атанасов е начело на комитета 
от 1941 до 1944 година.

Постепенно, като преминава през неизменните трудности на вся-
ко начало, БОК се изгражда като организация със свое място в систе-
мата на българския спорт. Той е основен организатор на участието 
на българските спортисти на игрите в Париж (1924), Амстердам 
(1928), Берлин и Гармиш Партенкирхен (1936).

През 1931 година БОК е домакин на Първата комплексна балканиада. 
Провеждането на тези състезания в София има не само спортно, но 
и важно културно значение за приобщаване на Балканите към тенден-
циите, които очертава спортът в средата на ХХ век.

След обществено-политическите промени през 1944 година БОК 
е разтурен. Възобновява се юридически на 24 ноември 1951 година. 
От 1952-ра до 1982 година негов председател е генерал Владимир 
Стойчев. Неговото мъдро и балансирано управление налага БОК като 
организация, която се ползва с авторитет както в страната, така и 
в международните олимпийски среди. Генерал Стойчев е член на МОК 
от 1952-ра до 1987 година.

През 1952 година в Хелзинки, на игрите на 15-ата олимпиада Бълга-
рия печели първото си олимпийско отличие – бронзов медал за боксьо-
ра Борис Георгиев-Моката. Четири години по-късно (1956) в Мелбърн, 
на игрите на 16-ата олимпиада, за първи път български спортист 
покорява върха. Борецът Никола Станчев печели златния олимпийски 
медал в традиционно силния български спорт – борбата.

Впоследствие от участията си на летни и зимни олимпийски игри 
българските спортисти са спечелили общо 218 медала. От игрите на 
летни олимпиади страната ни е завоювала 51 златни, 84 сребърни и 
77 бронзови медала. От зимни олимпийски игри българските състе-
затели имат 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала. 

България изпраща свои спортисти на Параолимпийски игри от 
1988 година. Нашите параолимпийци са спечелили 4 златни, 5 сребър-
ни и 2 бронзови медала.

През 1982 година председател на БОК става Иван Славков. От 1987 
година той е член на МОК за България. Двата поста напуска през 2005 
година.

От 2005 година председател на БОК е Стефка Костадинова – една 
от най-големите атлетки на ХХ век. Тя е първата жена председател, 
избрана по демократичен начин. 

Всички председатели на БОК полагат усилия за разпространението 
на високохуманните принципи на олимпизма и за утвърждаване на ав-
торитета на българския спорт в голямото олимпийско семейство, 
което днес наброява 205 Национални олимпийски комитети (НОК).

Дейността на БОК отдавна не се ограничава само с организиране-
то на участието на страната ни на олимпийски игри. Той е инициатор 
на разнородни дейности в подкрепа на олимпийските ценности – кул-
турни, образователни, прояви за развитието на спорта за всички, 
специални програми и стипендии за изявени състезатели.  

БОК подпомага според възможностите си спортисти и треньори 
в тежко социално и здравно положение.

В годините на своето съществуване БОК организира няколко про-
яви с голям международен резонанс.  

През 1957 година България е първата източноевропейска страна 
– домакин на сесия на МОК. В София пристигат 36 от членовете на 
МОК начело с президента Ейвъри Бръндейдж и провеждат 53-ата се-
сия на организацията. В резултат на дискусиите по олимпийската 
програма волейболът получава олимпийско признание. 

Известно е, че във Варна през 1973 година се наруши 43-годишното 
прекъсване в провеждането на олимпийски конгреси. Там се проведе 
Х Олимпийски конгрес под мотото „За един мирен свят”, с истори-
чески последици за олимпийското движение. Същата година Варна е 
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НАдеждА лекАРскА 

живот, посветен на олимпизма
катя ивАНОвА

Надежда Лекарска е една от големите фигури в българското и све-
товното олимпийско движение. Отдала целия си живот за разпрос-
транението на високохуманните идеи на олимпизма, тя никога не 
се е съмнявала, че именно това е философията, която ще обедини 
младите хора по целия свят.

Родена и израснала в заможно семейство на интелектуалци, Лекар-
ска получава солидно образование в педагогически колежи във Франция 
и Англия. По-късно свързва живота си с Крум Лекарски, което ґ помага 
да разбере ролята на спорта във възпитанието на младите хора.

Заслугите на Надежда Лекарска към българския спорт са много-
бройни, заслужава да се отбележат няколко от тях, които изиграват 
съществена роля за утвърждаването на олимпизма в България.

През 1952 година тя издирва и намира стария устав на БОК, акту-

ализира го и помага твърде много организацията да бъде възстано-
вена, след като в края на 1944 година е обявена за буржоазна и дей-
ността ґ е прекратена.

Проявява инициативност при предлагането и утвърждаването на 
ген. Владимир Стойчев за член на МОК. В последвалите повече от 
30 години двамата работят усърдно за доброто име на България в 
международните олимпийски среди. По време на 53-ата сесия на МОК 
през 1957 година в София като член на организационния комитет Ле-
карска отговаря за културната програма и всички гости си тръгват 
с отлични впечатления от страната ни. Тя е в състава на Опера-
тивното бюро на историческия Х Олимпийски конгрес във Варна през 
1973 година и играе съществена роля по провеждането на конгреса и 
съпътстващите го многобройни прояви.

Надежда Лекарска е първата в света жена – олимпийско аташе. 
Представлява БОК пред организационните комитети на градовете 
– домакини на олимпийски игри, от 1956-а до 1972 година. Член е на 
Комисията по олимпийската програма в МОК (една от най-важните) 
цели 19 години. Пет години е член на Комисията на МОК за Междуна-
родната олимпийска академия, чийто ежегодни сесии от 1962 година 
до днес играят огромна възпитателна и образователна роля сред 
младите спортисти от целия свят.

През 1983 година заедно с 5-има съидейници става учредител на 
Националната олимпийска академия. В продължение на 22 години (до 
90-ата си годишнина) Надежда Лекарска е лектор на сесиите на ака-
демията, с чиито ценности израстват няколко поколения студенти 
на НСА „Васил Левски”. 

Тя е единствената българка, удостоявана на два пъти с най-ви-
соките отличия на МОК за принос към международното олимпийско 
движение – през 1977-а  и пред 1997 година.

На 21 май 1997 година е удостоена с титлата „Доктор хонорис 
кауза” на НСА „Васил Левски”.

Надежда Лекарска беше коректна и много толерантна. Внимател-
на и любезна, тя обаче винаги твърдо отстояваше позициите си по 
принципни въпроси, които засягаха бъдещето на олимпизма в Бълга-
рия. Дори тогава, когато това ґ носеше негативи. Именно тези ґ 
качества, освен безспорните ґ делови умения, и донесоха обичта и 
признателността на всички деятели на спорта у нас.

БОК отдаде заслуженото на своята изтъкната деятелка. На 
17.01.2006 година я обяви за свой почетен член. След смъртта ґ през 
месец март 2008 година учреди специална ежегодна награда „За олим-
пийско образование и възпитание” на името на Надежда Лекарска.

С течение на годините спомените за хора и дела избледняват. Мла-
дите поколения спортисти и деятели живеят със своето време и със 
своите герои. Миналото се съхранява в архивни документи и в съзна-
нието на онези, които търсят силата в примера и в историческата 
правда. Животът и делата на Надежда Лекарска са такъв пример.
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Надежда Лекарска с ген. Владимир Стойчев и лорд Киланин
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БълГАРските ски с НАГРАдА От мОк

205 НОк ПОдкРеПихА ПРОвеждАНетО НА иГРите 

НАЗАРЯН и БъРЗАкОв тРъГвАт ЗА четвъРти 
ПОРедНи иГРи 

РумЯНА НеЙкОвА стЯГА НОвА лОдкА ЗА ПекиН

сАмО с двАмА БОксьОРи сме в ПекиН 

ЗА НАс
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205 НОк 
ПОдкРеПихА 
ПРОвеждАНетО
НА иГРите

205 Национални олимпийски комитета (НОк) се 
включиха в 1�-ата Генерална асамблея на Асоциацията 
на националните олимпийски комитети (АНОк)

В олимпийската столица Пекин бяха 
взети 4 важни решения

Първо: АНОК заяви пълната си

подкрепа към град Пекин

в организирането на ХХIХ Летни 
олимпийски игри, в изпълнение на свое-
то задължение към МОК и спортисти-
те от цял свят.

второ: Представителите на 205-те НОК, членове на АНОК, реши-
ха да участват в Олимпиадата и да засилят подготовката на своите 
спортисти, допринасяйки за успешното представяне на Игрите.

трето: Отхвърлят всякакво намерение олимпийските турнири 
през август да се използват за политически цели, твърдо защита-
вайки името и образа на Игрите, както и правото на спортистите 
да участват в този голям фестивал на младежта от цял свят.

Четвърто: Участниците приветстваха увереността на прави-
телството на Китайската народна република, че ще се стреми да 
намери чрез диалог и разбирателство честно и разумно решение от-
носно вътрешните конфликти за доброто на игрите и спортистите.

Като слънчев лъч и разведряване на напрежението се е приел докла-
дът на Сергей Бубка за първите

Младежки олимпийски игри в Сингапур

през 2010 година. Те ще са по програмата на Олимпиадата в Лондон 
през 2012 година – с 26 спорта, но с намалени изпитания. В надпрева-
рата, която ще трае 12 дни, ще участват младежи и девойки между 
14 и 18 години и само с по един представител в колективните спор-
тове от страна. Квалификационната система ще бъде обявена през 
септември 2008 година.

При посещението си в Пекин Белчо Горанов окончателно договори 
местонахождението на  Българската къща през август за Летните 
олимпийски игри. Тя ще се помещава в нашето посолство в китайска-
та столица. „Срещнахме се с посланика ни Георги Пейчинов и избис-
трихме окончателно идеята. Посолството ни се намира в центъра, 
в дипломатическата зона. Съседните амбасади са дали съгласието 
си. Н. Пр. Пейчинов обеща, че всички желаещи ще могат да се сре-
щат там със спортистите ни”, разкри детайли Горанов. Идеята на 
страната ни за 

Българска къща в посолството

е била заимствана и от няколко други страни. 
За безопасността на делегациите по време на Игрите ще бъдат 

взети всички необходими мерки. Една от тях е, че билетите за от-
криването ще се продават при специален режим. Зрителите ще полу-
чат заветните пропуски срещу трите си имена и паспортна снимка.

Всички акредитирани гости на Олимпиадата ще ползват безпла-
тен транспорт по специално подготвени маршрути. По тях няма 
да се движат други превозни средства като мярка на домакините за 
справяне с трафика в 15-милионния град.

В момента въздухът в Пекин е с високи норми на замърсяване, но 
домакините на олимпийските игри са обещали, че по време на Игрите 
всичко ще е различно. Заводите в столицата и около нея ще започнат 
поетапно да бъдат спирани две седмици преди началото на форума. 
Ще бъде драстично ограничен и трафикът на превозните средства.

БълГАРските ски
с НАГРАдА От мОк

специалният трофей „младежта и спорта” вече в 
ръцете на Цеко минев

Изпълнителното бюро на БОК определи носител на специалния 
трофей на МОК за „Младежта и спорта” да бъде Българската феде-
рация по ски. На 17 април в офиса на централата ни пристигна плас-
тиката на испанска скулпторка, която бе връчена на председателя на 
ски федерацията Цеко Минев по време на стилното тържество за 
закриване на сезона.

Цеко Минев върна жеста, като подари плакет на председателя на 
БОК за подпомагане на зимния спорт у нас. Плакет получи и предсе-
дателят на ДАМС Весела Лечева, както и Уляна Пръмова – генерален 
директор на БНТ, за оказаната медийна подкрепа.

Специални призове от БОК и сребърни значки имаше още за първия 
световен шампион по сноуборд при юношите Радослав Янков, за Геор-
ги Нушев (алпийски ски) и Веселин Цинзов (ски бягане). 

Най-силния си сезон Българската федерация по ски изпрати в ба-
лната зала на столичния Централен военен клуб. Изминалата зима ще 
се запомни с отличното провеждане на Световната купа по сноуборд 

„Биг Еър” в София, стартовете от Европейската купа по ски алпий-
ски дисциплини за мъже и фенкупата на австрийските и българските 
звезди на ските в Банско.

Най-голямата награда на тържеството получи най-добрата ни сноу-
бордистка Александра Жекова – 30 000 лева от генералния спонсор на фе-
дерацията “БТК-Вивател”. 20-годишната чаровница стъпи за четвърти 
път на стълбичката на победителите за Световната купа на финалите 
във Валмаленко (Италия), въпреки контузиите през целия сезон. С вто-
рото си място Сани изравни най-доброто си класиране във веригата в 
дисциплината бордъркрос. От догодина най-добрата ни сноубордистка 
ще пътува вече с масажист и лекар за стартовете при най-добрите. 
Радослав Янков получи 20 000 лева, а Иван Ранчев – 10 000.

С купи „Надежда” бяха наградени алпийците Георги Нушев, Алексан-
дра Попова, Йоана Тагамлитска и Яни Парлапанов, сноубордистката 
Ирен Машова и др.

Купа „България” за сезон 2007/2008 вдигнаха алпийците Стефан Георги-
ев (СК „Юлен”) и Мария Киркова (СК „Мария”), ски бегачите Илиян Тончев (СК 
„Александър Логистикс”) и Теодора Малчева (СК „Александър Логистикс”), 
сноубордистите  Теодора Пенчева (СК „Ледени ангели”) и Иван Ранчев (СК 
„Ледени ангели”) и ски скачачът Владимир Зографски (СК „Самоков”).

На церемонията присъстваха всички водещи състезатели от 
БФСки. Специално за партито от Австрия беше дошъл националът 
Килиан Албрехт, завършил пет пъти сред първите 30 в слаломите 
за Световната купа. Благодарение на неговите силни представяния 
България завърши на престижното 17-о място в генералното класи-
ране за Световната купа на нациите при мъжете.

След церемониите по награждаване пред публиката проф. Димитър 
Димитров, който е треньор по физическа подготовка на национални-
те отбори по алпийски ски дисциплини, представи новата си книга 
“Физическата подготовка на скиора алпиец”, копия от която получиха 
всички гости на закриването на ски сезона у нас.
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е Белчо Горанов награждава световния шампион по сноуборд при юношите
Радослав Янков със сребърна значка на БОК

Цеко Минев получава приза на МОК „Младежта и спорта” от Стефка Костадинова

Алпийците Стефан Георгиев и Мария Киркова (вдясно) и
младите им колеги също бяха отличени

Президентът на МОК Жак Рог 
изслушва решенията на Генерална-

та асамблея на АНОК

Залата на срещата

Жак Рог (вляво) и Сергей Бубка приветстват младежи от Сингапур, 
където ще са първите Младежки олимпийски игри през 2010 г.
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НАЗАРЯН и 
БъРЗАкОв тРъГвАт 
ЗА четвъРти 
ПОРедНи иГРи

три квоти спечелиха борците ни на квалификации
през април

красимира стАНкОвА

Армен Назарян и Серафим Бързаков тръгват за четвъртите си 
поредни Летни олимпийски игри и вероятно последни в кариерата и 
на двамата. 

Още в началото на април асът ни в класическия стил Назарян си 
осигури участие на Игрите, след като на европейското първенство 
в Тампере (Финландия) стигна финала при 60-килограмовите. Дву-
кратният олимпийски шампион, върнал се на тепиха след 18-месечна 
пауза, не направи нито едно от марковите си хвърляния срещу пред-
ставителя на домакините Ярни Али-Хуку – 0:2 (0:2, 0:3). Той остана 
със сребро, но и с шанса за трети път да покори Олимп. 

“Сребърният медал не е за мен – призна в Тампере Назарян, който в 
кариерата си има три световни и шест европейски титли. – В Пекин 
ще атакувам златото”.

На Евро 2008 славният ветеран в свободния стил Серафим Бърза-
ков се размина с квотата, но на квалификационния турнир в Мартини 
(Швейцария) в края на април взе „пътния си лист”. След три победи 
двукратният световен и четирикратен европейски първенец стигна 
финала в категория до 66 кг, което му осигури участие в олимпийска-
та столица през август.

На турнира в Мартини свободняците ни спечелиха още две квоти 
– Радослав Великов триумфира в категория до 55  кг, а Кирил Терзиев 
взе бронза при 74-килограмовите. 

До момента борците ни имат общо 9 олимпийски визи, като 3 са в 
класическия стил и една при жените – на Станка Златева. Двукрат-
ната световна и трикратна европейска шампионка си осигури място 
в самолета за Пекин още миналата година и по безспорен начин до-
казва, че е властелинът в категория 72 кг. От началото на сезона 
възпитаничката на Симеон Щерев спечели трите най-силни турни-
ра в света – „Дейвид Шулц” (САЩ), „Иван Яригин” (Русия) и „Клипан” 
(Швеция), а на Евро 2008 стана най-убедителната шампионка – без да 
даде нито една техническа точка. 

Дали най-успешният български спорт ще класира още състезате-
ли за Летните олимпийски игри, ще стане ясно през май. В свободния 
стил последната квалификация е във Варшава (Полша) от 2 до 4 май. 
Класиците, както и жените, ще преследват визи на два турнира. На 
първия най-добрите четири във всяка категория вземат квоти за 
Пекин, а на втория – първите трима.
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стЯГА НОвА лОдкА 
ЗА ПекиН

„тази година имам само една цел и ме интересува едно-
единствено нещо. Няма нужда да ме питате
какво е то”

„Тази година имам само една цел и ме интересува едно-единствено 
нещо. Няма нужда да ме питате какво е то”, заяви Румяна Нейкова 
на пресконференция на Българската федерация по гребане. Носител-
ката на два олимпийски медала, която мечтае за злато от Пекин, 
подготвя нова лодка за Игрите през август. „Още не съм се качвала 
на новата лодка, защото на Панчарево гребем сред дървета, тъй 
като нивото на водата се променя непрекъснато и ме е страх да не 
я счупя. Надявам се да я подготвя за Пекин, защото старият ми скиф 
е на пет години, а Олимпиадата е единственото важно състезание”, 
каза най-добрата ни гребкиня. Тя смята да подмени и греблата си с 
по-нов модел.

Най-малко четири дни ще са нужни на Нейкова за аклиматизация 
в Китай, смята нейният треньор и съпруг Свилен Нейков. „Трябва 
много добре да се обмислят нещата, тъй като едно по-ранно прис-
тигане може да не е удачно от психологична гледна точка. Обмислям и 
лагер в Азия, но детайлите още не са ясни”, обясни Нейков.

До момента единствено Румяна Нейкова има квота за участие в 
ХХIХ Летни олимпийски игри. Последният шанс за останалите гребци 
ще е на регатата в Познан (Полша) от 15 до 18 юни. Там късмета си 
ще пробват на единичен скиф световният юношески шампион Алек-
сандър Александров, който в момента лекува контузия, Иво и Мар-
тин Янакиеви. Братята ще опитат и на двойка скул.



42 43

БО
к ЗА НАс

Нина Рангелова подобри националния рекорд на 200 метра свободен 
стил за жени по време на международния турнир по плуване в Солун 
(Гърция). 18-годишната състезателка на клуб „Младост 91” се класи-
ра на трето място в дисциплината с време 2:02,42 минути и остави 
в историята рекорда на Ваня Аргирова - 2:02,62 минути, поставен 
през 1985 година. С постижението си Нина Рангелова покри олимпий-
ския норматив „Б” на 200 метра свободен стил (жени) за участие на 
Игрите в Пекин това лято.

Председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Кос-
тадинова стана почетен председател на Ученическата спортна 
олимпиада “Глобул Старт”, а БОК – официален партньор. До тази го-
дина лице на проявата беше друга обичана от младите лекоатлетка 
– Ивет Лалова. “Глобул Старт” се провежда за трета поредна година. 
Дългосрочната социална инициатива е с цел подобряване на физи-
ческото състояние на българските деца, популяризиране на спорта 
сред тях и оказване реална помощ на обучението по физическо въз-
питание в училищата. Началото на третия старт беше дадено на 
Националния стадион „Васил Левски”. Общините, в които се провеж-
дат регионалните състезания, са Стара Загора, Русе, Бургас, Сливен, 
Плевен, Варна, Пловдив и София. Символичното начало беше поставе-
но с импровизирана щафета с участието на министъра на образова-
нието Даниел Вълчев, председателя на БОК Стефка Костадинова и 
изпълнителния директор на „Глобул” Танасис Кацирубас. Като символ 
на търсенето на бъдещите шампиони на България във въздуха бяха 
пуснати 360 балона, колкото е броят на училищата, участващи в 
Олимпиадата, която ще се проведе в три етапа.

сАмО с двАмА 
БОксьОРи сме в 
ПекиН

Борис Георгиев и кубрат Пулев ще се качат
на олимпийския ринг

В един от традиционно силните си спортове – бокса, България ще 
има само двама представители на ХХIХ Летни олимпийски игри в Пе-
кин, след като на последната квалификация в Атина през април нито 
един от осемте наши боксьори не стигна до квотите.

Така на ринга в олимпийската столица ще се боксират Борис Ге-
оргиев (64 кг), който е бронзов медалист от Атина 2004 и Кубрат 
Пулев (над 91 кг). Георгиев спечели олимпийска квота на Световното 
първенство в Чикаго (САЩ) през 2007 година, Пулев – на квалифика-
ционния турнир в Италия тази пролет. 

Участието на отбора ни на квалификационния турнир за Пекин в 

Гърция беше съпроводено с много трусове и дори обмисляне на въз-
можността за демонстративно напускане на борбата заради скан-
дално съдийство. „Ако не беше олимпийска квалификация, щях да 
изтегля отбора заради съдийството – заяви президентът на Бъл-
гарската федерация по бокс Марин Димитров. – В срещата в кате-
гория до 75 килограма нашият Младен Манев непрекъснато удряше 
Виктор Котиюяншчи (Молдова), но реферите отчитаха точки само 
за молдовеца. В края на третия рунд наредих на старши треньора 
Петър Лесов да хвърли демонстративно кърпата. И публиката беше 
възмутена”.

Салим Салимов (51 кг) загуби от световния шампион и сребърен 
медалист от Игрите преди четири  години Жером Тома (Франция) по 
точки – 19:25. Нашият боксьор водеше в първите три рунда с 3-4 
точки, но получи официално предупреждение и всичко тръгна наопаки. 

Капитанът на националите Детелин Далаклиев (до 54 кг) отстъпи 
в  четвъртфиналите на Али Халаб (Франция) с 19:25 Алексей Шайду-
лин (57 кг) разочарова със загуба от грузинеца Николоз Изория с 16:20 
точки.

В категория до 69 килограма младият Евгени Борисов загуби по 
точки от Кахабер Жвания (Грузия) – 13:19. В категория до 91 кг Спас 
Лазаров отстъпи също по точки от Петришор Гананау (Румъния) 
– 9:12.

Европейският шампион Димитър Щилянов пропусна турнира в 
Атина заради контузия.

„Тежко ни е, но засега толкова са ни възможностите”, каза след 
края на турнира националният треньор по бокс на България Петър 
Лесов, който е олимпийски шампион от Москва ’80 и двукратен ев-
ропейски първенец.

Страната ни остана без представител при съдиите на олимпий-
ския турнир по бокс в Пекин. Това стана ясно, след като Междуна-
родната асоциация (АИБА) публикува крайния списък с имената на 
34-мата арбитри, които ще ръководят срещите в Китай. За пръв 
път от много години България няма да има представител сред рефе-
рите. Този факт е поредното доказателство за западналите позиции 
на нашата страна, след като Емил Жечев беше отстранен с тих пре-
врат преди две години като президент на Европейската боксова асо-
циация (ЕАБА). В момента той е със статут на почетен председател 
на асоциацията. Самият Жечев бе дългогодишен шеф на съдиите в 

БО
кс

Изпълнителното бюро на БОК учреди специален приз на името на 
Надежда Лекарска, който ще бъде връчван всяка година в областта на 
олимпийското образование и култура. Самата награда ще бъде изра-
ботена от сина на Надежда Лекарска – Андрей. Носителят на първия 
приз в края на годината ще бъде определен от Изпълнителното бюро 
на БОК. 

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз (БФС) Михаил Ка-
сабов беше избран за член на комисията на ФИФА за организация на 
олимпийските турнири по футбол, съобщиха от пресцентъра на све-
товната централа. Той е включен и в делегацията на ФИФА за Игрите 
в Пекин. Това е поредното голямо признание за БФС в международен 
мащаб за периода, в който президент е легендарният ни вратар Бо-
рислав Михайлов.

Трима български рефери ще съдийстват на олимпийския турнир по 
борба в Пекин през август. Решението е на Международната федера-
ция по борба (ФИЛА). На най-големия спортен форум на планетата ще 
застанат край тепиха съдиите Янчо Костадинов, Левон Александров 
и Петър Антов.

Кубрат Пулев Борис Георгиев
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ПРедОлимПиЙски сРещи НА БОк

шАмПиОНите тРъГНАхА От 3�0 училищА

БАскетБОлНА БиткА и 13 дРъвчетА в 
ОлимПиЙскАтА ГОРичкА 

НА ОлимПиАдАтА сме с 13 БОРЦи

дуетът ГеОРГиев и Алиев с квОтА

ПетъР стОЙчев НА тРетА ОлимПиАдА
в две дисЦиПлиНи 

двА стАРтА ЗА светОвНАтА куПА НА БАНскО
 
ПъРвАтА тОПкА в сОфтБОлНиЯ сеЗОН
Бе хвъРлеНА
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шАмПиОНите 
тРъГНАхА От 3�0 
училищА

финалите на III Национална училищна олимпиада 
GLOBUL START в софия наесен 

Месец май премина под знака на инициативата GLOBUL START 2008. 
Телекомуникационната компания, дала името на проявата, работи в 
дългосрочен план за подобряване на общото физическо състояние и 
здравето на българските деца. Тя е първата масова извънучилищна 
програма, основана върху подготовката, която децата получават в 
училище. Състезанията отговарят на задължително покриваните 
от тях дисциплини в часовете по физическо възпитание и спорт 
– пробягване на къса и дълга дистанция, скок на дължина от място 
с два крака и други.

Съорганизатори на GLOBUL START са Министерството на образо-
ванието и науката, Държавната агенция за младежта и спорта, Бъл-
гарската асоциация „Спорт за всички” и общините домакини, в които 
се проведоха регионалните състезания през изминалия месец. 

Председателят на БОК и почетен председател на ученическата 
олимпиада Стефка Костадинова, вицепремиерът и министър на 
образованието и науката Даниел Вълчев заедно с изпълнителния ди-
ректор на GLOBUL Танасис Кацирубас дадоха символичния старт на 
Третата спортна ученическа олимпиада.

 
„Трябва да заложим много повече на спорта в училище и в олим-

пийска година да насочим вниманието на децата към физическото 
възпитание – заяви Костадинова. – Колкото и банално да звучи, ис-
тината е, че спортът е здраве. Ние трябва да сме много силна нация, 
за да може тези деца след време да станат нашите посланици пред 
света, а защо не част от тях и олимпийски шампиони. За мен 360 
училища са малко. Ако може, нека да бъдат 1000, но за съжаление това 
е невъзможно. Много съм щастлива, че много деца се занимават със 
спорт и дай Боже повече големи шампиони да бъдат при малчуганите 
и да ги заразяват със своя пример. Добре е, че кампанията започва от 
Националния стадион “Васил Левски”.

Градски състезания излъчиха най-добрите в Русе, Сливен, Стара 
Загора, Бургас, Варна, Пловдив и София. В Националната олимпиада 
тази година се включиха деца от 360 училища, което е с 34 процента 
повече от миналата година. Включиха се деца от трети до осми клас, 
разделени в три възрастови групи.

Националният финал на III Ученическа спортна олимпиада GLOBUL 
START 2008 ще се проведе на 27 септември на Националния стадион 
„Васил Левски”. Преди националните финали, малките състезатели 
преминаха през вътрешноучилищен и градски (междуучилищен) фи-
нал.

ПРедОлимПиЙски 
сРещи НА БОк

светла стОЙкОвА

Председателят на Българския олимпийски 
комитет Стефка Костадинова и генерални-
ят секретар Белчо Горанов започнаха срещи 
с родните ни спортисти, които ще предста-
вят България на ХХIХ Летни олимпийски игри 
в Пекин. Първата такава бе с националния 
отбор по художествена гимнастика и ръко-
водителките на този спорт. Два дни преди 
да заминат за Европейското първенство 

грациите получиха морална подкрепа

от олимпийската шампионка и световна 
рекордьорка в скока на височина. В залата на 
стадион „Раковски” Костадинова заяви:

„Вие сте първите, при които идвам, и в 
това има някакво предзнаменование”. Тя раз-
говаря повече от половин час с момичетата 
от ансамбъла, както и със Симона Пейчева и 
Елизабет Паисиева. Още в началото тя скъ-
си дистанцията, като не им разреши да се 
обръщат към нея в учтивата форма „Вие”. 
„Стискам ви палци. Имайте самочувствие и 
вярвайте в себе си. Вашият спорт от години 
доказва, че е един от най-силните у нас и носи 
много медали и имидж на България.

 „Всичките ни момичета са много 
радостни от срещата, защото сте олим-

пийска шампионка и може би единствената, която ги потърси преди 
голямо състезание, а не след като сме се върнали с медали”, обясни 
председателят на БФХГ Мария Гигова.

След художествената гимнастика Костадинова и Горанов плани-
раха подобни срещи със състезателите от останалите спортове, 
които ще представят България на Игрите. 

БОК и ДАМС планират около 20 юли да бъде официалното изпра-
щане на делегацията ни, на което ще бъдат поканени държавното 
ръководство, видни личности от политиката, бизнеса, спорта и из-
куството.

БО
к

За децата, които спортуваха на стадиона на НСА, най-важното беше да се 
снимат със Стефка Костадинова

Спринт към финалите на стадион „Васил Левски”
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БАскетБОлНА БиткА 
и 13 дРъвчетА в 
ОлимПиЙскАтА 
ГОРичкА

1� май – денят на българския спорт 

тази година включи множество разнообразни прояви. Уникално бас-
кетболно шоу на ул. “Гурко” събра елита на родния спорт. В инициати-
вата на ДАМС “Тимът на София” се включиха председателят на БОК 
Стефка Костадинова, шефката на ДАМС Весела Лечева, Цеко Минев 
(председател на БФСки), Радосвет Радев (собственик на Дарик ра-
дио), звездните ни спортисти Таня Богомилова, Йордан Йовчев, Ев-

гения Раданова, Николина Щерева, шоумените Ники Кънчев, Румънеца 
и Енчев, Димитър Цонев и други. Тимът, воден от Росен Барчовски, 
отбеляза осем точки, като всеки от състезателите имаше право на 
три изстрела. В състезанията на знакови и популярни хора по точ-
на стрелба се включиха 10-те най-големи града в България – София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен, Добрич 
и Шумен. Началото на шоутурнира във всички градове стартира в 
едно и също време – точно 14 часа в събота на 17 май. Победител в 
„Битката на градовете” стана Шумен с 25 точки. Един от съдиите 
на мач в столицата бе легендарният Артеник Арабаджиян, който по 

време на своята кариера е ръководил много европейски, международ-
ни и олимпийски финали. Проведоха се и състезания по жонглиране 
с топка – играта „Кой брои най-дълго”, „21”, демонстрации на кар-
тинг автомобили и др. Сред зрителите бе и една от най-добрите 
ни волейболистки – Антонина Зетова. Преди началото на битката 
бяха наградени победителите в националния конкурс за есе, обявен 
от ДАМС, посветен на 17 май. Общо 52 текста са участвали в над-
преварата, а специалната награда спечели Николай Златков Николов, 
на 29 години, от София. 

Участие в инициативите на общонационалното честване на Деня 
на спорта в България взе и премиерът Сергей Станишев. Той и пред-
седателят на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Ле-
чева засадиха дръвчета в Олимпийския парк на Националната спортна 
академия „Васил Левски” в София. Своя принос към

инициативата „да засадим дърво”

дадоха олимпийските ни медалисти от Атина 2004 и Торино 2006 Ми-
лен Добрев и Величко Чолаков (вдигане на тежести), Евгения Раданова 
(шорттрек), Йордан Йовчев (спортна гимнастика), Георги Георгиев 
(джудо), Армен Назарян (класическа борба), Жанет Илиева (от ансам-
бъла по художествена гимнастика) и др. Новите дръвчета в горичка-
та, създадена през 2002 година, са 13 – колкото е броят на медалите, 
спечелени от спортистите ни в Атина и Торино.

 Девет и половина милиона лева е заделила държавата през 2008 
година за олимпийска подготовка, обяви премиерът Станишев. „Ам-
бицията и на правителството, и на ДАМС е да започне 

строителството на мултифункционална зала

в София, от която има крещяща нужда от години – каза премиерът 
в двора на НСА. – Доволен съм, че с промените в Закона за спорта 
откриваме механизми за уреждане на много проблеми, свързани със 
спортната база и инфраструктура, които 10 години са били отлага-
ни. Тази година предстоят Летни олимпийски игри. Искам да пожелая 
успех на българските спортисти. Надявам се на много медали и добри 
постижения от Пекин”.

За първи път

даМС връчи свой почетен знак

по повод Деня на спорта на заслужили спортни деятели и спортис-
ти, навършили кръгли годишнини между 17 май 2007 и 17 май 2008 
година. Отличието първа 
степен на тържеството 
в Зала 6 на НДК вечерта 
получиха двукратният 
световен шампион по 
борба Андрей Димитров, 
журналистката Вера Ма-
ринова, носителят на 
олимпийски медал в ски 
бягането Иван Лебанов, 
олимпийският шампион 
на кану Любомир Любенов 
и посмъртно олимпий-
ската деятелка Надежда 
Лекарска.
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НА ОлимПиАдАтА 
сме с 13 БОРЦи

елина васева донесе последната квота за България

На ХХIХ Летни олимпийски игри в Пекин България ще бъде предста-
вена от 13 борци – шест в класическия, пет в свободния стил и две 
при жените.

13-ата виза за страната ни донесе Елина Васева. На последния 
квалификационен турнир в Хапаранда (Швеция) националката, възпи-
таничка на треньора Георги Станев, стигна финал при 63-килограмо-
вите, което ґ беше достатъчно за квота. Ден по-късно тя спечели и 
титлата. Тя записа четири победи – над гъркинята Агоро Папаваси-
лиу с 3:1 части, над Саломат Кучимова (Узбекистан) с 6:0 и отказване 
на съперничката ґ, а накрая надви на финала Мариан Состин (Унгария) 
с 2:0. В полуфиналите Васева срази и Гетика Жакар (Индия) с 2:0.

„Това е голям успех за българската борба. В категорията на Елина 
конкуренцията е много голяма. Все пак очакваме и от нея добро пред-
ставяне в Пекин”, заяви шефът на Българската федерация по борба 
Валентин Йорданов.

При жените на Олимпиадата ще се бори и Станка Златева (72 кг). 
От 4 юни двукратната световна и трикратна европейска шампионка 
заедно с Елина Васева и мъжете в свободния стил ще започват лагер 
в Тетевен.

Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян, който пропусна 
Държавното първенство в Пловдив, защото е при семейството си 
в родната Армения, ще се включи в сбора на националите от 3 юни 
на Белмекен.

Борбата е убедително начело по спечелени олимпийски медали за 
страната ни сред всички спортове. Досега борците ни на тепиха 
имат общо 63 отличия: донесени от свободния стил – 32 и от класи-
ческия стил – 31. Следва вдигането на тежести – 34, леката атлети-
ка – 18 и кану-каякът със 17 отличия. 

Валентин Йорданов, олимпийски шампион и
шеф на Федерацията по борба, възлага 
надежди за медали на дамското ни дуо
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дуетът ГеОРГиев и 
Алиев с квОтА

Родният  кану-каяк е четвърти по спечелени 
олимпийски медали

Българският кану-каяк доказа, че има 
традиции, които са живи. Деян Георги-
ев и Аднан Алиев извоюваха квота за 
Летните олимпийски игри през август. 
На Европейското първенство в Милано 
(Италия) дуетът ни спечели бронзов 
медал на двуместно кану, което осигури 
място на България сред участниците в 
Пекин. На 500 метра те станаха трети 
с време 1:49,028 минути. Отличието е 
първото за страната ни в този олим-
пийски цикъл, а състезанието беше пос-
ледната квалификация за Игрите.

Европейският вицешампион при юношите Георгиев и Алиев има-
ха малшанс на 1000 метра. 1,286 секунди ги разделиха от третото 
място, което щеше да им позволи да 
участват на Олимпиадата и в тази дис-
циплина.

Другите две наши лодки на 500 метра 
не успяха да вземат квоти. Във финал 
„Б” Мирослав Кирчев се класира пети 
на едноместния каяк. Също във финал 
„Б”, но на едноместното кану, Христо 
Христов финишира девети. Той участва 
във финал „А” на неолимпийската дисци-
плина 200 метра.

На Летните олимпийски игри в Атина 

през 2004 година България остана без медал за първи път след Мон-
реал ’76. Тогава четворката ни каяк завърши на четвърто място на 
1000 метра. Последните две сребърни отличия донесе Петър Мерков 
в Сидни през 2000 година. 

Кану-каякът е на четвърто място по спечелени медали от Олим-
пийски игри за страната ни от всички спортове със 17 отличия. На-
чело е борбата – с 63 (свободен стил – 32, класически стил – 31), 
следвана от вдигането на тежести – 34, и леката атлетика – 18.

Българският кану дебют под петте преплетени кръга е в Рим през 
1960 година. Тогава Марин Гапов и Тома Соколов заемат престижното 
шесто място на двуместно кану. Бончо Бонев и Любомир Орешков 
стартират на двойка каяк, но не успяват да се класират за финала. 
Успех в едноместно кану записва Богдан Иванов и е финалист. Първи-
ят медал е извоюван на Игрите в Мюнхен ’72 от Иван Бурчин и Федя 
Дамянов – бронз на двойка кану. Фурор в Москва ’80 прави Любомир 
Любенов със злато на 500 метра и сребро на 1000 метра.

Постижението на Ваня Гешева и досега остава ненадминато. В 
Сеул през 1988 година тя печели пълен комплект медали – златен, 
сребърен и бронзов. В Москва добавя и още едно сребро към колек-
цията си.

Настоящият треньор на националните отбори Николай Бу-
халов е първият българин с две олимпийски титли от едни игри 
– Барселона ’92. „Последните години тръгнахме надолу и очаквано 
стигнахме до това положение – заяви той след първенството в 
интервю за в. „Монитор”. – Не е достатъчно, че взехме само една 
квота, но все пак съм доволен от момчетата. Битката на канала в 
Милано беше изключително тежка. Подобна битка на двойка кану на 
500 метра не съм наблюдавал от Олимпиадата в Атина през 2004 
година. Жалкото е, че двойката каяк не успя. В сериите момчетата 
показаха, че имат възможности. При една възможност обаче, това 
е реалността”.
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Аднан Алиев

Деян Георгиев
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ПетъР стОЙчев
НА тРетА 
ОлимПиАдА в две 
дисЦиПлиНи

Плувецът спечели квота и на 10 километра

Петър Стойчев изпълни целта си да участва на трета Олимпиа-
да в две дисциплини. След като си беше гарантирал участие на 1500 
метра свободен стил, като покри норматив на турнир в Загреб (Хър-
ватия) в началото на март, сега седемкратният носител на Светов-
ната купа по плувен маратон взе квота и за 10 километра.

31-годишният българин, преплувал с рекорд Ламанша, спечели 
втората виза за Игрите в Пекин, след като в квалификация в столи-
цата на Олимпиадата през август завърши на първо място с време 
1:59:13.8 часа. Той не успя да направи това на Световното първен-
ство в Севиля (Испания). Стойчев смята, че му е писано нещата да 
се случват по трудния начин. Затова пък се надява в края на август, 
когато са стартовете му от ХХIХ Летни олимпийски игри, на същия 
канал отново да е на почетната стълбичка на победителите.

„Беше много трудно състезание със силен насрещен вятър – каза 
след победата си най-добрият плувец в открити води. – Чувствах 
се добре през цялото време и успях да сляза под два часа, което е 
постижение. Това беше последната квалификация в тази дисциплина 
и затова в Пекин се събраха много силни състезатели от цял свят. 
Каналът и условията тук са перфектни. Смея да твърдя, че организа-
цията беше една от най-добрите, откакто се състезавам”.

В плуването, освен от Стойчев, страната ни ще бъде представяна 
на Игрите и от Георги Палазов – 100 м и 200 м бътерфлай, от живе-
ещия и трениращ в САЩ Михаил Александров – на 100 и 200 м бруст 
и 200 м съчетано, Нина Рангелова – 200 м свободен стил. До оконча-
телното попълване на списъците с участниците в състезанията по 
плуване в Пекин има още две квалификации, където ще се включат още 
наши представители.
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двА стАРтА
ЗА светОвНАтА куПА 
НА БАНскО 

Под връх тодорка ни чакат най-добрите скиорки
в спускането и супергигантския слалом

България получи домакинството на два старта за Световната 
купа по ски алпийски дисциплини при жените за следващия сезон. Ре-
шението беше взето с пълно мнозинство от конгреса на Междуна-
родната федерация по ски (ФИС) в Кейптаун (ЮАР).

Големите инвестиции в топкурорта ни бяха възнаградени подо-
баващо. Най-прогресиращият зимен център в Европа ще посрещне 
елита в женските ски на 28 февруари, когато е спускането, и на 1 
март за супергигантския слалом. Банско получи оценка за отличното 
домакинство на спусканията от Европейската купа при мъжете през 
март тази година, а федерацията ни – като цяло, за свършената ра-
бота през последните четири години.

Кандидат за същите дати беше и италианският курорт Тарви-
зио. От ФИС обаче предпочетоха Банско, защото по-рано е заявил 
датите, на които най-вероятно ще бъде определена носителката 
на Световната купа. У нас ще са предпоследните стартове в двете 
дисциплини преди финалните състезания в Оре (Швеция) две седмици 
по-късно.

Досега България е била домакин на Световна купа по ски алпийски 
дисциплини единствено при мъжете в Боровец. На гигантски слалом 
и на слалом победител през 1981 година е Александър Жиров (СССР). 
През 1984 година гигантският слалом е спечелен от Ингемар Стен-
марк (Швеция), а в слалома първи е Марк Жирардели (Люксембург), 
който е петкратен носител на Световната купа и сега е консултант 
на федерацията ни за националните отбори. През 1986 година пред-
видените състезания са анулирани заради липса на сняг. Сега такъв 
риск не съществува, тъй като концесионерът на ски зона Банско 
„Юлен” АД разполага със 140 супермодерни оръдия за изкуствен сняг.

„България се върна на картата на световните ски”, заяви прези-

дентът на родната ски федерация Цеко Минев от конгреса в Кейпта-
ун. След избирането на Банско за стартовете от Световната купа 
през 2009 година малката ни делегация е била затрупана от поздрав-
ления от най-големите авторитети в този спорт.

„Избирането на Банско за домакин на стартовете от Световната 
купа е черешката на тортата и е резултат от усилената работа, 
която всички, работещи във федерацията по ски, извършихме през 
последните четири години – коментира Минев. – Много хора в Бъл-
гария просто не могат да си представят за състезание от какъв 
ранг става дума. Това е все едно да вземеш кръг от Формула 1 или 
финала на Шампионската лига по футбол, и то в най-атрактивната 
ски дисциплина, каквато е спускането. От тук нататък ни предстои 
страшно много работа. Ще се прави организационен комитет, проек-
тобюджет, защото трудното тепърва предстои. Това състезание е 
вече на друго ниво от познатите у нас. От ръководството на ФИС 
ни посъветваха да продължим да се движим в тази посока, защото 
ските са един от най-естествените спортове и свързват хората 
с природата”.
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ПъРвАтА тОПкА в 
сОфтБОлНиЯ сеЗОН 
Бе хвъРлеНА

Пламен вълкОв

Посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Джон Байърли и генералният секре-
тар на БОК Белчо Горанов откриха сезона по софтбол на игрището в 
73-то СОУ “Владислав Граматик” в кв. “Гоце Делчев” в София. 

Церемонията беше водена от президента на БФСофтбол Юрий Ал-
калай. В началото Байърли, Горанов и Алкалай наградиха призьорите 
от последния сезон. От името на софтболната централа гостите 
получиха златни значки. 

Американският посланик и генералният секретар на БОК получиха 
честта да хвърлят първите топки, с което дадоха началото на новия 
сезон.

Българската федерация по софтбол е създадена през 1988 година, 
а пет години по-късно стартира и националният ни шампионат. Ос-
новните центрове по този спорт у нас са София, Дупница и Благо-
евград.

Посланик Байърли и Юрий Алкалай връчват медалите
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ххVI сесиЯ НА НОА НА БОк

БОк иЗвАди щАНГите От делеГАЦиЯтА си

деЦАтА НА БълГАРиЯ дАРЯвАт ОлимПиАдАтА с твОРБи 

фАкелНА щАфетА ЗА междуНАРОдНиЯ ОлимПиЙски деН 
кРъстОсА сОфиЯ

сиРиеЦ сПечели ПРиЗА НА БОк

вОлеЙБОлистите Ни в ПО-лекАтА ГРуПА НА ОлимПиАдАтА

след 2� ГОдиНи БълГАРиН ОтНОвО ще БЯГА 100 метРА
 
БРАтЯ ЯНАкиеви вЗехА виЗА след ПРОтест

Не се РъкувАЙте и Не ЦелувАЙте местНите

БОЯН РАдев влеЗе в ПАНтеОНА НА великите

тОПмОдели ПРедстАвихА ОлимПиЙските кОстюми

ЗА НАс 
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к БОк иЗвАди 

щАНГите От 
делеГАЦиЯтА си

Българският олимпийски комитет извади националния ни тим 
по вдигане на тежести от участие в Летните олимпийски игри в 
Пекин. Решението бе предложено от   Изпълнителното бюро на цен-
тралата след извънредно негово заседание, а след това бе прието 
и потвърдено с единодушие от Общото събрание на БОК. Вотът 
на най-висшия форум на организацията в грандхотел “София” бе 
красноречив – 42 гласа „за”, 0 – „против” и 2 – „въздържал се”. На 
срещата на Изпълкома е присъствал и генералният секретар на 
Българската федерация по вдигане на тежести Тенчо Тенев.

Радикалната мярка е заради 11-те наши тежкоатлети от наци-
оналния отбор – Ивайло Филев, Демир Демирев, Мехмед Фикретов, 
Иван Стоицов, Георги Марков, Иван Марков, Алан Цагаев, Величко 
Чолаков, Милка Манева, Донка Минчева и Гергана Кирилова, уличени в 
употреба на забранени препарати.

Така за първи път в историята си Българският олимпийски ко-
митет гласува изваждането на цял отбор от делегацията. Дейст-
вията на БОК бяха провокирани от факс, получен от президента 
на Международната федерация по вдигане на тежести Тамаш Аян. 
В документа се казва, че след като първите тестове на нашите 
щангисти са положителни, 99 процента и Б-пробите им ще са по-
зитивни.

„Изпълкомът взе най-тежкото решение”, каза председателят 
на БОК Стефка Костадинова. От своя страна и председателят на 
ДАМС Весела Лечева заяви отговорно: „Решението е тежко, но на 
базата на доказателства след информациите от БФВТ и МФВТ”. 

ххVI сесиЯ НА НОА 
НА БОк

дискусия за предизвикателствата пред Пекин

ХХVI Сесия на Националната олимпийска академия на Българския 
олимпийски комитет събра 114 участници край морето на Водната 
база на НСА до Несебър. По традиция събитието беше открито в 
Старата митрополия от ректора на академията проф. Лъчезар 
Димитров и генералния секретар на БОК Белчо Горанов. 

„Всички ние сме една позитивна част от обществото, събрана от 
уважението и любовта към олимпийските идеали”, каза при открива-
нето проф. Димитров.

Първият работен ден на Сесията, свързана с 25 години от учредя-
ването ґ, започна с едноминутно мълчание за отдаване на почит към 
паметта на доайена на олимпийското ни движение Надежда Лекарска, 
която почина през март.

Тази година към студентите, преподавателите, представители-
те на олимпийски клубове от цялата страна, академичната младеж 
от София, Пловдив и Благоевград се присъединиха и гости от Боси-
леград и Спортния университет в Кьолн (Германия). Гост на проява-
та бе и двукратният олимпийски шампион по класическа борба проф. 
Петър Киров.

За работата на БОК за предстоящите Летни олимпийски игри в 
Пекин и подготовката на българската делегация говори Белчо Гора-
нов. Исторически доклад „Развитие на Българския олимпийски коми-
тет в периода 1944–1989 година” изнесе Катя Иванова, директор на 
Музея на спорта. Доц. Стайко Цонев говори за „Мисията на спортния 
педагог и спортиста олимпиец. Разпространение на олимпийската 
идея в глобалната епоха”. 

Историческите и социалните аспекти на олимпизма отстъпиха 
място през втория ден от сесията на други проблеми, разяснени от 
преподаватели в НСА. Иван Сандански изнесе лекция на тема „Същ-
ност и особености на олимпийския маркетинг”. Доц. Елеонора Милева 
говори за „Принципите на феърплей в съвременните условия и тяхно-
то възпитание при подрастващите”. Доц. Атанас Георгиев възбуди 
младежкото любопитство с темата „Олимпизмът и спортната кул-
тура на българската нация”.

През третия ден Боряна Тончева от БНТ изложи „Предизвикател-
ствата пред МОК в навечерието на Олимпийските игри в Пекин”. 
Работните заседания приключиха с представяне на дейността на 
олимпийските клубове в НСА, Благоевград и Перник.

БО
к

Доц. Лозан Митев води церемонията по откриването на ХХVI Сесия на Национал-
ната олимпийска академия на БОК

Обогатени с нови знания за олимпизма, накрая участниците си 
обещаха среща догодина

Олимпийският огън
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деЦАтА НА БълГАРиЯ 
дАРЯвАт
ОлимПиАдАтА с 
твОРБи

Четиридесет произведения на изкуството, дело на български деца, 
ще бъдат представени по време на Летните олимпийски игри в Пекин 
през август. Те са избрани чрез конкурса „Олимпиадата в детските 
очи – Пекин 2008” за малчуганите от страната ни и българските 
общности по света. Организатори са Община Силистра и фондация 
„Ян Бибиян”, под патронажа на председателя на БОК Стефка Коста-
динова и с помощта на Китайското посолство у нас. В конкурса са 
участвали над 600 деца от 130 общини на страната и всички наши 
диаспори по света, от Румъния и Сърбия.

Четиридесетте избрани творби – живопис, графика и приложно 
изкуство, бяха предадени на посланика на Китай у нас Джан Вансюе на 
церемония изложба във фоайето на столичния театър “София”. Не-
гово превъзходителство върна жеста, като подари на младите та-
ланти значки за предстоящата Олимпиада и на перфектен български 
език поощри децата.

“Нарисувахме с много любов нашите рисунки – се казва в послание-
то на българските деца на възраст от 6 до 18 години до китайските 
им връстници – и се надяваме, че ще допринесем за повече красота в 
един свят с мечта, пресъздадена в една рисунка”.

„Браво, деца! Вие сте нашата национална гордост”, написа в специ-
алната книга за впечатления Стефка Костадинова. 

Олимпийската шампионка в скока на височина изрази увереността 
си, че Китай ще направи стилна и силна Олимпиада. Тя припомни, че 
преди 20 години пак на Азиатския континент – в Сеул през 1988 го-

дина, страната ни направи най-силното си участие на такъв форум 
и че сега чака същото представяне. Председателят на БОК покани 
посланик Джан Вансюе на посещение в централата ни.

Сред гостите в театър “София” бяха олимпийската шампионка по 
кану-каяк Ваня Гешева, генералният секретар на БОК Белчо Горанов, 
скулпторът Георги Чапкънов и актьорът Николай Николаев. „Децата 
обичат чудесата и едно от тях се случи тук”, каза бате Николай. Той 
обеща копия от изложбата да бъдат подредени в седемте детски 
отделения на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”.
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фАкелНА щАфетА ЗА 
междуНАРОдНиЯ 
ОлимПиЙски деН 
кРъстОсА сОфиЯ

шумен, враца, сливен, Пловдив и Русе също се включиха 
в честванията

Четиридесет и шест дни преди старта на Лет-
ните олимпийски игри в Пекин и в България бе от-
белязан Международният олимпийски ден – 23 юни. 
Именити наши спортисти станаха съпричастни с 
датата, на която през 1984 година е създаден Меж-
дународният олимпийски комитет. Ученици и сту-
денти пък от НСА се пуснаха в щафета, водена от 
факел с олимпийския огън. От 20 години тази дата 
се почита, като Националните олимпийски коми-
тети по целия свят организират бягания и други 
спортни прояви. Тази година в чест на Олимпиада-
та в Пекин събитията са под мотото „Спортът 
– достъпен до всички деца”.

В София традиционната щафета тръгна от 
Националната спортна академия „Васил Левски”. 
Шестдесетте студенти и преподаватели преми-
наха по маршрут от Студентския град през ДАМС, 
където участниците бяха приветствани от пред-
седателя Весела Лечева. Малко преди това пред 
Националния стадион „Васил Левски” към бягащите 
се включи и втори лъч, като към всеки студент се 
присъедини и по едно дете. После щафетата спря 
пред Министерския съвет, където бе посрещна-
та от премиера Сергей Станишев. Участниците 
финишираха начинанието си в двора на Българския 
олимпийски комитет под аплодисментите на 
председателя на централата Стефка Костадино-
ва, призьорите от олимпийски игри Евгения Рада-

нова, Йордан Йовчев, параолимпийката Иванка Колева и единствената 
наша спортистка с пълен комплект медали от най-големия спортен 
форум на планетата Ваня Гешева. Студентите предадоха олимпийския 
огън на световната рекордьорка в скока на височина, а след това взеха 
и автографи от спортистите.

„В олимпийската година, на Международния олимпийски ден, си по-
желавам много медали, спортистите ни да покажат най-високата си 
спортна форма”, бяха първите думи на Костадинова след серия от сним-
ки и автографи с участниците в щафетата. „Пожелавам на участници-
те ни на най-големия спортен форум първо да са живи и здрави, да няма 
контузии и в Пекин да бъдат големи бойци. Олимпизмът и олимпийското 
движение са над всички. Тези ученици и студенти направиха нещо неве-
роятно! Завиждам им за това доста дълго маратонско бягане в тази 
жега, а на тях не им личи. Много съм щастлива, че когато тази сутрин 
приехме в БОК олимпийския огън и факела, при нас бяха представители на 
цвета на българския спорт, хора, които заслужават дълбоко уважение”, 
допълни шефката на БОК. 

Шумен се включи в Международния олимпийски ден със 17 отбора, 
разделени в две възрастови групи – 7-и–8-и клас и 9-и–10-и клас, които 
се състезаваха в турнира по стрийтбол пред спортна зала „Младост”. 
В по-малката група победи сборният отбор „Плейърс”, следван от два 
тима от Природо-математическата гимназия – „Ъ” и „Лук и чесън”. При 
по-големите първи стана отборът на „Млекарите” от Природо-мате-
матическата гимназия, следван от „Детелина” от Професионалната 
гимназия по механотехника, електроника и транспорт и отбор „Закус-
ките” отново от Природо-математическата гимназия. Победителите 
получиха мобилни телефони, осигурени от организаторите – Българския 
олимпийски комитет и Българската спортна федерация за деца, лишени 
от родителски грижи. За заелите второ място бяха подготвени сакове, 

а за тези на трето – баскетболни топки от Община Шумен.
Около 100 ученици от врачанските училища взеха учас-

тие в лекоатлетическия крос също в чест на 23 юни. 
В алеите пред стадион „Христо Ботев” те пробя-
гаха разстоянието от 1000 метра. Победители в 
кроса при момчетата станаха Георги Иванов, Да-
наил Петков и Радослав Георгиев. В челната тройка 
при момичетата се наредиха Дианка Давидова, Яна 
Цветанова и Надя Пепелярска. Победителите в над-
преварата до 10-о място бяха наградени с тениски, 
флагчета и грамоти, осигурени от Българския олим-
пийски комитет и Община Враца. Отличията бяха 
връчени от почетния гражданин на Враца Светла 
Пищикова – известна в страната и по света спор-
тистка, а сега и експерт в отдел „Спортни и мла-
дежки дейности”. 

Турнир по стрийтбол се проведе в Сливен, органи-
зиран от местния клуб „Спорт в училище” за ученици 
от 7-и и 8-и клас. Участваха 10 отбора от региона, 
които играят в базата на Четвърто училище. На-
гради имаше за всички участници, а за най добрите 
– мобилни телефони.

В Пловдив 150 ученици и деца от два Дома за деца 
в неравностойно положение участваха в крос.

В Русе възпитаниците на Спортното училище от 
града и деца от два Дома за деца без родители също 
бягаха. Сувенирите и фланелките донесоха много 
радост на децата, които научиха и част от исто-
рията на олимпийското движение.

Иванка Колева, Стефка Костадинова, Евгения Раданова, Йордан 
Йовчев и Ваня Гешева станаха част от тържеството

Светослав Чалъков, който е само на 5 години, но участва в 
проявата за втора година, е вдигнал високо факела с огъня
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ПРиЗА НА БОк

�3-ма ездачи спориха за вече традиционния трофей
екатерина дОНчевА

Ездачи от 7 страни – Унгария, 
Сирия, Сърбия, Румъния, Гърция, 
Турция и България, взеха участие 
в Световна купа по прескачане 
на препятствия на столичната 
национална конна база „Хан Ас-
парух” от 12 до 15 юни. Всички 
бяха с пълни отбори от по че-
тири състезатели, а страната 
ни – със седем ездачи. Състе-
занието беше и квалификация 
за Eвропейското първенство 
през 2009 година, а общият 
награден фонд предложи 24 000 
евро. Турнирът беше пропуснат 
от Саманта Макинтош и Росен 
Райчев, които по същото време 
стартираха на състезания в 
Германия и Португалия.

900 евро от общия награден 
фонд бяха за победителя в със-
тезанието за вече традицион-
ния приз на Българския олимпий-
ски комитет. Надпреварата се 
проведе в изпитание № 9 с ви-
сочина на препятствията 140 
сантиметра. От стартирали-

те 18 ездачи се отличиха заелите съответно от първо до четвърто 
място: сириецът Васим Анзарути с кон Сайбър бой, втори стана ун-
гарецът Золтан Жекуш с Карина, трети Антонис Петрис с Ликуйдо 
(Гърция) и четвърти Ивелин Вълев с кон Васко IV.

Състезанието в столицата е най-старото в конния спорт, про-
веждано в България. Първото му издание се е състояло през 1983 го-
дина и тогава домакинството е било поверено на Пловдив, а от 1997 
година това събитие се провежда на конната база „Хан Аспарух”.

Четиридневните изпитания в столицата включваха две Световни 
купи – отборна и индивидуална. В света се провеждат общо 22 Све-
товни отборни купи, едната, от които е в София. Всяка страна, член 
на Международната федерация по конен спорт, има право да провежда 
само една Световна купа. Другата Световна купа беше индивидуална. 
Всяка държава участва в нея със своя лига, така се натрупват точки 
и първите трима състезатели от всяка лига отиват на финал, къде-
то се съревновават с другите финалисти.
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вОлеЙБОлистите Ни 
в ПО-лекАтА ГРуПА 
НА ОлимПиАдАтА

Пътят към полуфиналите е открит, категорични са 
специалистите

58 дни преди старта на Летните олимпийски игри организато-
рите и Международната федерация по волейбол изтеглиха жребия и 
изготвиха програмата за волейболния турнир при мъжете и жените 
през август в Пекин. Церемонията бе в пресцентъра на Capital Indoor 
Stadium, където ще се играят най-важните двубои.

Българският мъжки представителен тим попадна в по-леката пред-
варителна група. Нашите волейболисти попаднаха в поток А със съста-
вите на САЩ, Италия, Китай, Япония и Венецуела. Първият мач на Бъл-
гария на олимпийското поле е на 10 август срещу домакините. В другата 
група се събраха Бразилия, Русия, Полша, Сърбия, Египет и Германия. 

Според регламента в четвъртфиналите

продължават първите четири

от всяка група, които ще оформят двойки на кръст, според класира-
нето.

Селекционерът на българския отбор Мартин Стоев обяви, че на-
шият отбор, САЩ и Италия са основните фаворити за първите две 
места в потока. “Не трябва да се правят сметки предварително. След 
като отидем в Пекин, ще изиграем мачовете от предварителната гру-
па. Едва след това ще се мисли за фазата на директните елиминации. 
Основните ни конкуренти за първите 2 места в групата ще са САЩ и 
Италия. Отборът на Китай е слаб и заедно с Венецуела и Япония ще се 
бори за четвъртото място в групата”, заяви за БТА Мартин Стоев. 

„Пътят към полуфиналите е открит, но преди това нашите тряб-
ва да се опитат да спечелят първото място в групата си, което ще 
им осигури по-лек съперник в четвъртфинала” – коментира Радостин 
Стойчев, треньор на италианския шампион „Тренто”. – Основният 

конкурент на България ще е САЩ, но и те са преодолим съперник. Ос-
таналите отбори в групата са далеч от класата на България. Имаме 
огромен шанс за медали – за първи път всички

обстоятелства са така благоприятни

към нас. Първите две места в другата група са ясни. Въпросът е дали 
на върха ще е Бразилия или Русия. Третото място най-вероятно ще 
заеме Полша, а за четвъртото ще спорят Германия и Сърбия. Запад-
ните ни съседи в момента изпитват дефицит на крайни нападатели 
– само с един Иван Милкович трудно ще постигнат нещо голямо”.

„Сами да си бяхме избирали съперниците, по-добра група нямаше да 
можем да си направим”, заяви пък треньорът на отбора ни, последно 
участвал на Олимпиада в Атланта през 1996 година, Богдан Кючуков. 
Той допълни още: „Очевидно е, че националният ни отбор е с класа над 
останалите. Италия не е онова, което беше. Изключително важно е 
отборът ни да завърши първи в групата, за да играе с четвъртия от 
другата. Само да не се отпуснем, трябва да си свършим работата 
докрай. Медалите ни отиват”.

На 23 юни от Българската федерация по волейбол изпратиха заяв-
ката с разширения национален отбор за турнира в Пекин. Дванайсет-
те избраници на треньора Мартин Стоев ще станат известни в 
края на юли.

Президентът на Българската федерация по волейбол инж. Данчо 
Лазаров обяви, че има уреден лагер за аклиматизация на националите 
от 28 юли до 8 август в Сеул (Република Корея). Оттам играчите ни 
ще пристигнат направо за откриването на Игрите.

 При жените жребият определи следните групи: „А” – Китай, Куба, 
САЩ, Япония, Полша и Венецуела; „Б” – Бразилия, Италия, Русия, Сър-
бия, Казахстан и Алжир.

Сириецът Васим Анзарути с кон Сойбър бой спечели трофея на БОК
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БълГАРиН ОтНОвО 
ще БЯГА 100 метРА 

Десислав Гунев покри норматив „Б” за Летните олимпийски игри 
в Пекин на Държавното първенство по лека атлетика в София. 22-
годишният атлет пробяга 100 метра за 10,27 секунди и страната 
ни ще има спринтьор под петте преплетени кръга за първи път от 
28 години насам. Постижението на габровеца от АК „Павел Павлов” 
(Враца) е и негов личен резултат и е с 0,01 секунди под норматива за 
Пекин.

Досега страната ни има 21 квоти за Игрите, покрити от 19 със-
тезатели. Крайният срок за вместването им в нормативите е 23 
юли.

За последен път български атлети са участвали в спринта на 
Олимпиада през 1980 година в Москва. Тогава Петър Петров печели 

бронзов медал на 100 метра, а щафетата 4 по 100 метра се класира 
на шесто място.

В късия спринт при жените на Републиканския шампионат победи 
Инна Ефтимова от „Химик” (Костинброд) с 11,26 секунди. След нея 
остана младата ни надежда Габриела Лалева („Титан”) с 11,37 секун-
ди. И за двете това са най-добри лични резултати. Постижението 
на Лалева е покрит норматив „Б” за Олимпиадата, но това не ґ дава 
право за участие, тъй като имаме две състезателки – Ивет Лалова 
и Тезджан Наимова, с норматив „А”. За да стигне до Пекин, Лалева 
трябва също да е с норматив „А”.

Олимпийската шампионка Тереза Маринова се завърна в сектора за 
троен скок след дълга пауза заради контузии, но не успя да стигне до 
републиканската титла на Националния стадион “Васил Левски”. Въз-
питаничката на Христо Марков направи само четири опита и остана 
четвърта с 13,69 метра. С това си постижение Маринова остана 
далеч от олимпийския норматив. Шампионската титла извоюва Гита 
Додова с 13,76 метра. Тя постигна този резултат в първия си и един-
ствен успешен опит в състезанието. 

“Честно казано, очаквах да покрия олимпийския норматив, но не се 
получи. Последните няколко дни наистина не се чувствах добре заради 
вируса, който изкарах, и до последно се колебаехме дали да участвам”, 
заяви олимпийската шампионка Маринова.

12 сантиметра лишиха Магдалена Христова от виза за Игрите в 
Пекин през август. Опитната Христова, която в последните две го-
дини участваше главно в спринтовете на 60 и 100 метра, показа, че 
точно скокът на дължина е нейната дисциплина. Тя спечели златния 
медал на републиканския шампионат с резултат от 6,48 метра, като 
подобри с цели 15 сантиметра предишното си най-добро постижение 
през сезона, регистрирано на международния турнир “Вулпев-Бахче-
ванов” в Пловдив на 1 юни. Резултатът на Христова обаче не беше 
достатъчен за олимпийска квота и тя ще гони такава в следващите 
състезания през лятото. Втора остана друга скачачка, която гонеше 
олимпийска виза – Антония Йорданова. Тя постигна 6,29 метра.

Момчил Караилиев на-
прави олимпийски скок на 
турнира „Павел Павлов” 
на 30 юни. В тройния скок 
той победи със 17,38 мет-
ра – трето постижение 
в историята на българ-
ската лека атлетика след 
Христо Марков – 17,92 
метра, и Ростислав Ди-
митров – 17,49 метра. 
Във второто издание на 
състезанието норма-
тиви за Игрите покриха 
Венера Гетова на диск с 
59,08 метра и Гита До-
дова на троен скок с 14,00 
метра.
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вЗехА виЗА след 
ПРОтест

международната федерация по гребане уважи 
контестацията на гребците ни в последната 
олимпийска квалификация в Познан

Ралица АРсОвА

България взе още една олим-
пийска квота в гребането след 
контестация. Братята Иво и 
Мартин Янакиеви получиха виза за 
Олимпиадата в Пекин, след като 
Международната федерация по 
гребане (ФИСА) уважи протеста 
на българската делегация. Така 
страната ни ще има две лодки на 
гребния канал – Румяна Нейкова на 
скиф и братя Янакиеви.

На последната квалификация в 
Познан (Полша) от 19 до 22 юни 
българите се наредиха трети, 
като само 29 стотни разделиха нашия екипаж от второто място, 
осигуряващо им участие на Игрите. Второ време даде лодката на 
Русия, а първо – на Китай, а само заелите първите две места вземат 
визи за Пекин. 

След финала българите подадоха протест. Оказа се, че „сборная” е 
сменила единия от състезателите си след сериите. Рокадата обаче 
е била забелязана след решителната гонка. Регламентът на ФИСА 
позволява смени, но само поради лекарски причини. Руският състе-
зател обаче е имал административно извинение – получил по-късно 
полска виза. 

Контестацията на българите не беше уважена от първа инстан-
ция – съдийската комисия. Апелативната комисия на ФИСА обаче, 

оглавявана от прези-
дента Денис Освалд, 
даде ход на случая. 
Последваха интен-
зивни преговори на 
швейцареца с ръко-
водството на Между-
народния олимпийски 
комитет. Така след 
шест дни МОК и ФИСА 
дадоха положителен 

отговор в полза на българите. Квотата за нашия екипаж е допълни-
телна, а руснаците запазват своята.

Официалното потвърждение беше пратено и до нашата федера-
ция, подписано от изпълнителния директор Мат Смит.

“Радвам се, че имаше справедлив изход, а и нашите момчета го 
заслужават – заяви председателят на БФ Гребане Светла Оцетова. 
– Имаха много трудно състезание. За три дни в Познан трябваше 
да минат три дистанции, докато единият руски състезател беше с 
едно натоварване по-малко. След решението на ФИСА и МОК настро-
ението в отбора вече е значително по-добро. Надявам се да имаме 
още поводи за радости”.

На последните Летни олимпийски игри в Атина през 2004 година 
Иво Янакиев взе бронз в скифа. Неговият брат Мартин обаче ще де-
бютира на олимпийска сцена в Пекин.

От спора за олимпийски квоти в Познан отпаднаха Александър 
Александров в скифа и двойката лека категория Васил Витанов и Злат-
ко Караиванов. 

В скиф световният шампион при юношите Александър Алексан-
дров се нареди 5-и в полуфиналите (7:03,30 минути). Най-бърз беше 
Андрей Жаемсан (Естония) – 6:58,58 минути, следван от Андраз Крек 
(Словакия) – 6:58,74 минути и Дамир Мартин (Хърватия) – 6:59,14 ми-
нути. Само първите три лодки се класираха за финала. 

В двойката скул лека категория Златко Караиванов и Васил Вита-
нов дадоха 6-о време – 6:36,74 минути. Първа стана лодката на Нова 
Зеландия (6:17,95), следвана от екипажа на Португалия (6:21,38) и Ис-
пания (6:22,94).

Александър Александров е голямата ни надежда за спечелването 
на медал от Световното първенство за юноши и девойки в Бранден-
бург (Германия) през юли. Двойката ни скул лека категория също е с 
амбиции да се намеси в борбата за разпределението на отличията в 
първенството.

Момчил Караилиев отива на 
олимпиада с трето постижение в 

нашата история на троен скок 

Десислав Гунев ще е редом с най-бързите мъже в света на игрите

Румяна Нейкова

Иво Янакиев
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Не се РъкувАЙте 
и Не ЦелувАЙте 
местНите

Олимпийски семинар на БОк и институт „конфуций”

С основни правила на по-
ведение в Китай и разли-
ките в бита и културата 
между България и Китай 
бяха запознати участни-
ците в олимпийски семи-
нар, организиран от БОК 
и Института „Конфуций” 
в София.

Форумът беше открит 
от председателя на олим-
пийската ни централа 
Стефка Костадинова, а 
китайският посланик у нас 
Джан Вансюе пожела пове-
че медали за българските спортисти в Пекин. Негово превъзходител-
ство беше първият, който получи Справочник за Олимпийските игри 
Пекин 2008 с формат на самолетен билет, за да е удобен за носене. 
Той е изготвен от Института “Конфуций” в София със съдействие-
то на БОК и съдържа цялата полезна информация, нужна на чужденец 
в страната на Игрите тази година. “Със сигурност това ще е посла-
никът, който ще стиска най-много палци на българите”, пошегува се 
водещата на форума Соня Алексиева. След това с малките бели книжки 
бяха зарадвани Мая Георгиева, изпълнителен директор на Първа инвес-
тиционна банка, двукратният олимпийски шампион по стрелба Таню 
Киряков, гимнастикът Йордан Йовчев и всички присъстващи. В спра-
вочника спортисти, треньори, журналисти и официални лица могат да 

намерят най-важните данни за 
страната, позволените от МОК 
указания за ползване на блогове, 
олимпийски символи и знаци, 
най-употребяваните китайски 
думи и изрази, както и специфи-
ка на китайския етикет. 

“Дано тези Игри бъдат успешни”, пожела отново Стефка Костади-
нова. 

 
В същото време и в Китай издадоха наръчник с правила за чуж-

денците по време на Олимпиадата. Те са 57 и са основно за ненару-
шаване на националната безопасност и на обществените норми. В 
наръчника има информация за всички хотели, забележителности и 
начини да посетиш и да напуснеш китайската столица. 22 от пра-
вилата забраняват да се нощува на летищата, на станциите на 
автобусните и железопътните линии, под мостовете, подлезите 
и парковете. Китайските власти напомнят и за необходимостта 
всеки да притежава документи, удостоверяващи неговата личност, 
тъй като полицията има право във всеки един момент да провери 
паспорта на всеки. Гостите, прекалили с алкохола, ще бъдат държани 
в изолация до пълно изтрезняване. Освен това в Китай са забранени 
непристойните шоупрограми, проституцията и еротиката.

Между другото, правилата не ограничават поведението на гости-
те само на улицата. На спортните площадки и културните меропри-
ятия не трябва да има “оскърбителни лозунги и плакати”, недопус-
тимо е “да се нападат съдии, спортисти и служители в спортните 
съоръжения”.

До момента правилата са разпространени само на китайски език, 
но властите обещават скоро да ги има и на английски.
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Стефка Костадинова връчва първия справочник на 
Негово превъзходителство посланика на Китай у 

нас Джан Вансюе

Таню Киряков получи книжката с размер 
на самолетен билет с пожелание от 

председателя на БОК да спечели трета 
олимпийска титла в стрелбата

Екипът на БНТ, който ще отразява игрите в Пекин, с 
интерес изслуша лекциите на семинара
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А БОЯН РАдев влеЗе 
в ПАНтеОНА НА 
великите

светла стОЙкОвА

Двукратният олимпийски шампион по класическа борба Боян Радев 
получи поредното голямо признание. Носителят на златните отли-
чия от Игрите в Токио през 1964 година и в Мексико през 1968 година 
беше приет в Залата на славата на Международната федерация по 
борба (ФИЛА) в Оклахома (САЩ). 
Тази година великанът на родната 
и световната борба отбелязва 44 
години от първата и 40 години от 
втората си олимпийска титла.

За Боян Радев казват, че е спе-
челил олимпийските си титли бла-
годарение на голямото си сърце, 
вродения си интелект и сила. За 
това в какво изобилие са качест-
вата, с които Господ щедро го е 
дарил, говори само по себе си по-
стигнатото в живота му и след 
последната схватка на тепиха в 
Мексико.

“Големите неща в живота ста-
ват, когато те подценят. Ако още 
в зародиш разберат, че си на ниво 
и си умен – нищо не можеш да на-
правиш. Веднага ти хвърлят чер-
вен пипер в очите и заминаваш”, 
е част от житейската философия 
на новия член в Залата на славата 

по борба, който сега е един от най-големите колекционери на карти-
ни и произведения на изкуството у нас.

Боян Радев е роден на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино, Пернишко. 
Учи до 4-ти клас и след това започва работа в ТКЗС-то. „Бях каруцар 
и се гордея с това”, обича да казва той. Първият му треньор Тодор 
Иванчев го открива в рудника, впечатлен от физическата му мощ. 
През 1958 година Боян започва да тренира борба в „Миньор” (Перник). 
Първото му състезание е окръжно на София в Ботевград. Там се бори 
в свободната борба и от първата до последната среща „натръшках 
ги всичките, ама чобанската”, спомня си спортната легенда. В ка-
риерата си той има и световна титла от първенството в Толедо 
през 1966 година, двукратен сребърен медалист е от първенства на 
планетата – 1962 и 1967 година, европейски вицешампион от 1968 
година. Три пъти е избиран за спортист № 1 на България – 1964, 1967 
и 1968 година.

Официалната церемония по приемането на Боян Радев в Храма на 
световната борба ще бъде по време на Олимпиадата в Пекин през 
август.

Свой кът в Залата на славата имат още шестима българи – проф. 
Райко Петров, Валентин Йорданов, Еньо Вълчев, Александър Томов, 
Армен Назарян и проф. Петър Киров.

По време на Игрите в Пекин официално прага на Залата на сла-
вата ще прекрачат други шестима именити борци: от класическия 
стил – Михаил Мамиашвили (Русия) – олимпийски шампион от Сеул 
’88 и трикратен световен първенец; от свободния стил – Хидеаки 
Томияма (Япония) – олимпийски шампион от Лос Анджелис ’84, и Ли 
Кемп (САЩ) – трикратен световен шампион; при жените: Хюе Зонг 
(Китай) – петкратна световна шампионка, и Донг Фенг Лиу (Китай) 
– петкратна световна шампионка; при реферите: Мехди Халеди 
(Иран) – съдийствал на пет олимпиади, 36 световни първенства и 
5 азиатски игри.

Животът на Радев сега е сред картините
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Официалното облекло на българската делегация за ХХIХ Летни олим-
пийски игри в Пекин, дело на Модна къща „Агресия”, бе представено на 
церемония в грандхотел „София”.

Пред председателя на БОК Стефка Костадинова, двукратната 
олимпийска шампионка по стрелба Мария Гроздева, треньора ґ Валери 
Григоров и плувеца Петър Стойчев част от най-известните модели 
дефилираха с костюмите. Мис България 1999 Елена Ангелова, Мистър 
България Румен Георгиев, Ирен Онтева, Боряна Шехтова и др. облякоха 
костюмите на „Агресия”, дело на дизайнерката Йорданка Арнаудова.

На реверите на олимпийците допълнително ще бъдат поставени 
специални значки. 

„Радвам се, че втори път БОК ни гласува доверие. Дрехите са от 
платове от Италия, само естествени материали, и освен със сезона 
са съобразени и с модните тенденции”, каза Арнаудова. 

Облеклата са два вида – за пътуването и за Парада на нациите по 
време на официалната церемония по откриването на 8 август. Костю-
мите за пътуването са съставени от дънки и тениска. Ансамбълът 
за парада е в две части за дамите – с пола или панталон, бяла риза и 
блейзър, а за мъжете – панталон, риза и блейзър. По специална техно-
логия моделите са направени немачкаеми и олекотени. 

„Много сме доволни от работата ни с „Агресия”, които направиха 
елегантни и удобни костюми за нашите олимпийци в Торино”, комен-
тира Стефка Костадинова. 

Официалните и спортните обувки на нашите олимпийци са осигу-
рени от „Пума”. Параолимпийският ни отбор също ще бъде с облекла 
на „Агресия”.

БО
к ЗА НАс

Председателят на БОК Стефка Костадинова получи престиж-
ната награда „Златна българска роза”. Отличието се дава на дами, 
които „блестят в обществото със собствено присъствие и очаро-
ват като роза”. С приза бяха удостоени още треньорката по худо-
жествена гимнастика Нешка Робева и д-р Павлета Табакова, водещ 
специалист по зачеване в епруветка. Трите получиха статуетки на 
скулптора Ставри Калинов. Призьорките бяха избрани от 17-членно 
жури и изпревариха оперната прима Райна Кабаиванска и проф. Акси-
ния Джурова.

Почетен знак на Българския олимпийски коми-
тет получи проф. Константин Жалов по случай 
80-годишния си юбилей. Отличието му беше 
връчено от председателя на централата Стеф-
ка Костадинова на церемония в Националната 
спортна академия „Васил Левски”. Сред възпи-
таниците на именития наш треньор по лека 
атлетика са първият българин – европейски 

шампион, Георги Стойковски (троен скок), както и сребърната ме-
далистка от Мюнхен ’72 в скока на дължина Диана Йоргова. Неговите 
състезатели са поставили и 58 национални рекорда. Родната федера-
ция по лека атлетика удостой проф. Жалов с най-високото отличие 
– знак за заслуги, връчен от председателя Добромир Карамаринов. 
Юбилярят беше удостоен и с награди от ДАМС, Националната спорт-
на академия и клуб “Академик”.

Правителството предложи на президента 
Георги Първанов да награди с орден „Стара 
планина” първа степен Нораир Нурикян за из-
ключителния му принос за развитието на фи-
зическото възпитание и спорта и във връзка с 
неговата 60-годишнина. Двукратният носител 
на олимпийски златен медал във вдигането на 
тежести е роден на 26 юли 1948 година в Сливен. 

Завършил е ВИФ. В кариерата му на спортист се открояват двете 
олимпийски и двете световни титли от 1972  и 1976 година. Поста-
вил е четири световни и седем олимпийски рекорда. Нурикян има и 
богата треньорска дейност. Той е бил помощник-треньор и старши 
треньор на националния отбор по вдигане на тежести, съюзен тре-
ньор към Българската федерация по вдигане на тежести. Под негово 
ръководство са работили едни от най-изтъкнатите ни щангисти 
– олимпийските шампиони Янко Русев и Иван Иванов, световният 
шампион Йото Йотов, многократните световни и европейски при-
зьори Антон Коджабашев, Нено Терзийски, Златан Ванев и др.

Големият спортен специалист е заемал и редица постове и длъж-
ности в Българската и Международната федерация по вдигане на 
тежести, Българския олимпийски комитет и др. Бил е съветник на 
министъра на младежта и спорта. През 2004 година става доктор 
хонорис кауза на Арменския спортен университет.

От този месец в института ЕКАСЕК в град Сантяго (Чили) има 
спортна зала на името на известния български щангист и треньор 
Александър Върбанов. Залата беше тържествено открита на 6 юни 
със запис на поздравление на испански език, което Върбанов изпрати 
от родния си Шумен. В нея има специална плоча, портрет и реплика 
от европейската купа на известния български щангист от първен-
ството в Содертале (Швеция). Александър Върбанов е бил 9 пъти 
шампион на България, 4 пъти на Европа, 3 пъти на света, носител е 
на бронзов медал от Олимпиадата в Сеул през 1988 година. Той има 
19 световни рекорда, един от които – 215,5 кг, е включен в книгата 
на рекордите “Гинес”. Върбанов работи 3 месеца в Чили през есента 
на 2007 година с Федерацията по вдигане на тежести и предизвика 
голям интерес сред местните спортни среди.

Председателят на БОК Стефка Костадинова 
награди техническия делегат на Международна-
та федерация на Съюза на глухите Золт Нийро 
(Унгария) с медал “Спортът за един мирен свят”. 
Церемонията беше в хотел “Амбасадор”, а пово-
дът – домакинството на България на първото 
Световно първенство за глухи по тенис на маса. 
Със златна значка на БОК беше удостоен шефът 
на родната федерация Николай Николов. Стефка 

Костадинова, която е и председател на организационния комитет на 
шампионата, награди и представители на всички делегации с възпоме-
нателен знак на първенството. У нас бяха състезатели от 27 страни.



БР
ОЙ

 �

БълГАРиЯ иЗПРАти ОлимПиЙЦите си ЗА ПекиН
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ОлимПиЙЦите Ни 
в БЯлО, ЗелеНО и 
сПеЦиАлНО чеРвеНО 

екипите са от дишащи материи, които не позволяват 
намокряне

Специален червен цвят бе разработен за българските олимпийци 
от концерна „Пума” – за спортната екипировка на делегацията ни за 
ХХIХ Летни олимпийски игри в Пекин. Облеклата са в бяло, зелено и 
червено, като са изработени от модерни, леки и дишащи материи.

Екипите за 72-мата български представители на Игрите в Китай 
бяха представени пред медиите на специална церемония в грандхо-
тел “София”.

“За облеклата са използвани най-съвременни материали, които 
позволяват на тялото да диша, но не допускат намокряне, например 
при изпотяване – обясни Милена Модева, търговски директор на 
“Пума-България”. – Състезателите ще разполагат с няколко комплек-
та дрехи. Те ще са комбинации между дълги и три четвърти бежови 
панталони, анцузи – бяло горнище и зелено долнище, тениски, якета. 
Освен това има изработена екипировка и за отделните спортове, 
съобразена със спецификата им”. Към облеклата има и аксесоари 
– шапки, ранички, сакове. Фирмата осигурява на олимпийците освен 
ежедневните маратонки – от бяла лачена кожа, и официалните обув-
ки. За дамите те са сребърни пантофки. 

На представянето в Гранд Хотел “София” присъстваха председа-
теля на БОК Стефка Костадинова, вицепрезидентите на централата 
Валентин Йорданов и проф. Лъчезар Димитров, както и вицепрези-
дентът на “Пума” Хорст Видман. Той беше награден от олимпийската 
ни централа с медал “Спортът за един мирен свят” за изключителни 
заслуги към българския спорт. “За мен и за нашата фирма е голяма 
чест, че ще обличаме българските олимпийци – заяви Видман. – На-

дявам се, че облеклата ще бъдат добра основа за добри постижения 
в Пекин”.

Общо 17 делегации на Игрите в Пекин ще бъдат с екипировка от 
“Пума”. Специална разработка на компанията представя имената на 
страните, изписани на екипите с малки латински ръкописни букви. 

“Много ми харесват облеклата, надавам се те да се харесат и на 
нашите спортисти – каза председателя на БОК Стефка Костадино-
ва.  – Дано в Пекин да имаме повече медали, за да може всички да ни 
видят с тези екипи”.

Всички олимпийци получиха спортните си екипи и единодушно спо-
делиха, че досега БОК не е осигурявал по-удобни и модерни дрехи.

БълГАРиЯ иЗПРАти 
ОлимПиЙЦите си 
ЗА ПекиН с ПесНи и 
икОНА

„На добър час, върнете се с медали” – мото на 
тържеството

Българската делегация за ХХIХ Летни олимпийски игри в Пекин бе 
изпратена със специално тържество на езерото „Ариана” в центъра 
на София. Артистичната програма бе точно 20 дни преди началото 
на Игрите. Под мотото “На добър час, върнете се с медали” родните 
спортисти бяха мотивирани от премиера Сергей Станишев, предсе-
дателя на БОК Стефка Костадинова, шефката на ДАМС Весела Лечева 
и Н.Пр. Джан Вансюе – посланик на Китай у нас. 

Под жаркото слънце българските олимпийци бяха приветствани за 
успехите си и извоюваните визи за най-големия спортен форум на 
планетата. Двукратната олимпийска шампионка по стрелба Мария 
Гроздева, целият ни национален отбор по художествена гимнастика, 
спортната гимнастичка Николина Танкушева, лекоатлетите Илиян 
Ефремов и Десислав Гунев, бадминтонистката Петя Неделчева, плу-

вецът Петър Стойчев и останалите носители на олимпийски квоти 
не свалиха усмивките от лицата си по време на тържественото из-
пращане към Пекин.

Знеполският епископ Йоан отслужи водосвет за здраве и успешно 
представяне на българските спортисти по време на Олимпиадата. 
Той дари

всеки един олимпиец с осветена икона на свети Георги.

Приветствия към спортистите направиха председателките на 
БОК и ДАМС Стефка Костадинова и Весела Лечева.

„Даваме ви злато, върнете се със злато”, пожела Георги Мърков, 
председател на Управителният съвет на Българския спортен то-
тализатор. Олимпийският, световен и европейски първенец показа 
златната топка на БСТ, изработена в толкова броя, колкото са бъл-
гарските квоти за Игрите. Мотото на тотокампанията е „Злато 
за злато”.

Министър-председателят Сергей Станишев започна привет-
ствието си с напомнянето, че България е една от 14-те държави 
– участнички в първите съвременни Олимпийски игри през 1896 годи-
на в Атина. А след като пожела успех на спортистите ни, се обърна 
към тях с думите: “Цяла България със затаен дъх ще следи вашите 
изяви в Пекин”.

В чест на олимпийските ни представители прозвуча за първи път 
специално подготвеният химн на делегацията “Светът е Олимпиада”. 
Песента беше изпълнена от Кристина Димитрова, Орлин Горанов, фолк-
дивата Емилия, младия рокаджия О Джей, Петя Буюклиева и София.

Двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева приветства 
от името на спортистите. „Ще се стремим

да надминем себе си, за да се гордеете с нас”.

Веднага след официалната част на тържеството олимпийците и 
ръководителите на родния спорт се включиха във весело съревнова-
ние във водите на езерото „Ариана”. Разделени в няколко лодки, те 
показаха завидни възможности с гребла в ръце.

БО
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Председателят на БОК Стефка Костадинова награди вицепрезидента на “Пума” 
Хорст Видман с почетен медал

Премиерът Сергей Станишев, председателят на БОК Стефка Костадинова, 
двукратната олимпийска шампионка по стрелба Мария Гроздева и Джан Вансюе, 

посланик на Китай у нас, държат свещички на молебена за успех

Всички олимпийци, които бяха в София, се събраха на изпращането
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ПОвече От 220 чАсА 
ОлимПиАдА ПО БНт 
От ПекиН

Почти 14 часа на ден състезания и новини очакват 
любителите на спорта  

Повече от 220 часа общо ефирно време и почти 14 часа ефир на ден 
очакват зрителите на Българската национална телевизия по време на 
XXIX Летни олимпийски игри в Пекин от 8 до 24 август. Телевизионната 
програма на медията включва 18 дни преки комбинирани, на запис и сту-
дийни предавания, а също така и анализи. 

Началото на олимпийските излъчвания ще се постави с вечерно сту-
дио на 7 август, а официалната церемония за откриването на Олимпи-
адата ще се излъчи на живо на 8 август от 15.00 часа българско време, 
като зрителите ще могат да наблюдават атрактивна тричасова прог-
рама с коментара на Боряна Тончева и Камен Алипиев. 

БНТ ще има собствено студио за първи път в историята на отра-
зяването на Олимпийски игри от столицата на форума през август. От 
него ще се излъчват студийните предавания с гост-коментатори най-
големите атлети и шампиони на съвремието, както и родни състеза-
тели и представители на българската олимпийска делегация. 

В Пекин ще работи екип от 30 души – 15 журналисти, редактори, ко-
ментатори и водещи, а другите са оператори, монтажисти, инженери 
и технически състав. Това е най-голямата група, която Българската 
национална телевизия изпраща на олимпиада. Екипът, оглавяван от Ме-
тоди Манченко, главен редактор на главна редакция „Спорт” на БНТ, ще 
се грижи за атрактивното отразяване и представяне на всички индиви-
дуални и колективни спортове на Олимпиадата.

тв журналистите за Пекин са ни добре познати

Голямото подновяване на екипа стана за Олимпиадата в Сидни преди 
осем години. Методи Манченко и Камен Алипиев ще се редуват във во-
денето на студийната програма и ще коментират баскетбол. Алипиев 

ще представя откриването и закриването на Игрите, вдигането на 
тежести. Сашо Йовков както винаги ще отговаря за волейбола и конния 
спорт. 9-о участие, рекорд в отразяването на олимпийски игри, очаква 
Петър Василев, който от сутрин до вечер ще е в боксовата зала и ще 
се разнообрази с хандбалния финал. Всички плувни спортове са поверени 
на Василена Матакева. Свобода Маданска отговаря за джудо и борба. Бо-
ряна Тончева, която е главен продуцент на олимпийската програма, ще 
коментира спортната и художествената гимнастика. Тя ще партнира 
на Алипиев в коментара на откриването и закриването. След Сидни Ваня 
Дерменджиева се връща в екипа за отразяване на гребането и кану-ка-
яка. На хората в Пекин ще им се наложи да не бъдат само коментатори, 
а да работят като редактори. Новите лица в екипа са четирима. Евгени 
Николов ще дебютира на олимпиада с коментари на леката атлетика. 
Футболният коментатор Никола Ибришимов ще се преквалифицира в 
специалист по спортна стрелба, тенис и фехтовка. На Ценко Симов 
е поверена важната роля да е програмен редактор. Той е човек, който 
разбира от всички спортове, знае правилата, кое колко продължава и 
може да отсее приоритетите, са преценили от БНТ. Освен това Симов 
ще коментира плажния волейбол и финала по водна топка. Люба Пашова 
ще е лицето на новините от Пекин. Бодрата Антония Близнакова, за 
която това ще е трета олимпиада, вече се е доказала като репортер 
с бърза реакция и това ще е основната ґ задача. Най-новите кадри на 
Спортна редакция – Петър Иванов и Иван Петров, ще бъдат редактори. 
И двамата са с много добра езикова подготовка, владеят няколко чужди 
езика и им е поверена обработката на дневниците и репортерстването 
в екстремни ситуации.

В олимпийската столица за покриването на изявите на всички бъл-
гари ще работят три наши операторски екипа. Калин Калинов, Николай 
Балкански и Живко Баев ще осигуряват кадри от горещите точки на 
Игрите и българските успехи. 

„За първи път по време на Игрите ще организираме

преки телемостове в новинарските емисии

и ще можем да излъчваме максимално бързо интервюта и реакции при 
успехи на българските спортисти. Целта ни е да представим детайлно 
българското участие с акцент върху волейболния турнир. За 8 дни ще 
излъчим 20 мача в мъжката надпревара, естествено – всички на нашия 
отбор”, коментира главният редактор на Спортната редакция Методи 
Манченко.

Баскетболният турнир с участието на звездите от НБА в отбора на 
САЩ също ще бъде следен под лупа – 14 мъжки мача, включително двата 
полуфинала и финалите.  

„Имаме желание да каним и актуални гости в предаванията ни. Студи-
ото ни ще е в Международния телевизионен център, а достъпът там е 
доста сложен – не може да се влиза само с акредитация, а трябва специ-
ална заявка два дни по-рано”, казва главният продуцент на олимпийската 
програма Тончева.

 Телевизията е подготвила уникална поредица портрети на олимпий-
ските шампиони на България – с архивни кадри, и на кандидатите за ме-
дали в Пекин, която стартира на 28 юли. 

За интернет потребителите в България ще функционира специален 
уебсайт на БНТ със състезания на живо, актуална информация с резул-
тати и снимки, анализ на телевизионните коментатори, както и виде-
осюжети с участието на българските спортисти.
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Олимпийската шампионка в тройния скок се отказа
3� дни преди Пекин

Александър ГиГОв

Една от най-великите атлетки на нашето време прибра шпайко-
вете в шкафа завинаги. Олимпийската шампионка в тройния скок от 
Сидни 2000 Тереза Маринова събра журналистите на 3 юли, за да им 
благодари и официално да обяви края на своята бляскава кариера. Пле-
венчанката все още държи световния рекорд за девойки, а има във 
витрината си още европейска и световна титла.

“Реших, че това е единственият правилен начин да обявя оттег-
лянето си от големия спорт. Имах голямо желание да участвам на 
Олимпиадата в Пекин и да се боря и там за призово място. Появиха се 
проблеми, прекарах известно време в болница, след което не остана 
достатъчно време да се възстановя и да се подготвя. Извинявам се, 
че подведох БОК, защото бях кандидат на България за членство в Ко-
мисията на спортистите към МОК. Извинявам се и на Данчо Йовчев, 
който също беше претендент за тази комисия, ала сега България ще 
остане без представител”, заяви развълнувана Тереза.

“Решението бе изцяло мое. Тереза има проблеми с петата и ахилеса 
и прецених, че нямам право да застрашавам нейното здраве. Опитах-
ме всичко, дори пробвахме с блокади в сухожилието, но болките не 
престанаха. Така е най-добре за всички” – допълни пък треньорът ґ 
Христо Марков, също олимпийски шампион в тройния скок.

“Нямам представа какво ще правя занапред. Преди мечтаех да се 
занимавам с деца, но в България няма никакви условия за това. Не 
искам да бъда треньор или мениджър. Поне на този етап. Сега първо 
ще осмисля какво точно се случи, а после тръгвам отново напред” 
– завърши чаровната скачачка. 

Тереза веднага получи предложение да започне работа в БФЛА.

визитка:
Лекоатлетката е родена на 5 септември 1977 г. в Плевен. Най-го-

лямото ґ постижение е златният медал на Олимпиадата в Сидни през 
2000 г. Тя е и европейска шампионка за девойки в Недерхаза (1995 г.) 
с 13,90 м, световна шампионка и световна рекордьорка за девойки 
в Сидни (1996 г.) с 14,62 м, трета на Европейското първенство в 
Будапеща (1998 г.) с 14,50 м, световна шампионка в Лисабон (2001 г.) 
с 14,91 м (личен рекорд в зала), трета на Световното първенство в 
Едмънтън (2001 г.) с 14,58 м, европейска шампионка в зала във Виена 
(2002 г.) с 14,81 м.
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усмивки, сълЗи, 
ЗНАмеНА, лъвчетА и 
ЗлАтНи ПОжелАНиЯ 
ЗА 1� ОлимПиЙЦи 
НА Път ЗА ПекиН 

С български знамена, китки здравец и лъвчета талисмани БОК из-
прати първата голяма делегация от спортисти за Летните олимпий-
ски игри в Пекин. 17 представители на 8 вида спорт потеглиха към 
Китай с полет през Москва. На аерогара София успех им пожелаха ге-
нералният секретар на БОК Белчо Горанов и изпълнителният директор 
на ПИБ Мая Георгиева.

Десет дни преди откриването на Игрите най-емоционална бе Петя 
Неделчева, защото потегли към втора олимпиада навръх рождения си 
ден. Бадминтонистката ни първоначално бе много спокойна, но когато 
се насочи към самолета, не можа да спре сълзите си. „30 юли е по-
специален за мен – имам рожден ден, а и заминавам за Олимпиадата 
в Пекин. Голямо съвпадение. Преди 4 години на път за Атина обаче се 
притеснявах повече. Сега медалът няма да ми се изплъзне, само здраве 
ми трябва”, сподели Неделчева, докато черпеше колегите си от деле-
гацията и журналистите с бонбони за 25-ия си рожден ден. На нея се 
падна честта да носи най-големия трикольор и най-големия талисман 
на българската мисия.

Доста приятели специално бяха дошли на летището да изпратят на 
пета поредна олимпиада Йордан Йовчев. Гимнастикът замина съсредо-
точен върху коронния си уред – халки, и с мечта за нов медал. „По-доб-
ре да заложа на един уред. Наистина имам голям шанс, но понякога се 
допускат грешки”, коментира хладнокръвно Данчо, който не пропусна 
да се снима в компанията на Николина Танкушева и щаба на спортната 
гимнастика. 

Шестимата класици Венелин Венков, Армен Назарян, Иван Иванов, 
Калоян Динчев, Николай Гергов и Явор Янакиев бяха засипани с въпроси 
за подготовката и целите си.  „Вълнението се увеличава. Най-важното 
нещо, което първо трябва да постигнем там, е добрата аклиматиза-
ция. Искам само да стигна до титлата. Нормално е някои да са по-спо-
койни, а други – по-развълнувани. Някои участват за първи път, а други 
– за четвърти. Това е олимпиада – идва и заминава. Конкуренцията не 
ме притеснява. Трябва да се борим докрай. Условията не ни интере-
суват, нито храната. Отиваме да се борим и се връщаме”, сподели 
Назарян. 

Двама от плувците на България – Георги Палазов и Нина Рангелова, 
бяха в тази втора група олимпийци. Тяхната надежда – да постигнат 
персонални рекорди и възможно най-добро класиране в Китай.

Националката по ветроходство Ирина Константинова не свали 
усмивката от лицето си. „Изпращането е много добре организира-
но. Чувствам голяма подкрепа от БОК и всички спонсори. Много сме 
впечатлени и се надявам да дадем най-доброто от себе си. Тръпката 
наистина се увеличава, но човек трябва да остане спокоен, за да не из-
падне в някаква еуфория. Моята цел е класиране на финалите – това са 
първите 10 състезателки. Ние във ветроходството сме доста отда-
лечени от Пекин, в град Циндао, който е на 700 километра на югоизток, 
разположен на Жълто море. Тежки са условията, но се надявам да се 
справим. Дано и лъвчето талисман ми носи късмет”, сподели емоцио-
нално Ирина Константинова на аерогарата. 

Боксьорите Борис Георгиев и Кубрат Пулев се отправиха към по-
редното си предизвикателство с мили пожелания от дъщеричката на 
бронзовия медалист от Атина ’04 Гергана. „Вярвам, че Господ ще ни 
помогне. Готов съм за нов олимпийски медал! Трябва да покажем всич-
ките си възможности и да вземем това отличие. На бъдещите ми съ-
перници ще кажа само „Да сте живи и здрави!”, обяви Борис Георгиев. 
„Аз съм лидерът при нас, защото съм по-тежка категория и ще го 
смачкам! Напълно съм готов за медал, здраво се готвих за него. Трудно 
ще го взема, защото на тази олимпиада е най-добрата конкуренция. В 
сака имам малка икона. С Борето ще се нахъсваме взаимно, защото не 
сме толкова много боксьори – само двамата с треньора”, продължи 
колегата му, дебютант на такъв форум, Кубрат Пулев – Кобрата.

На изпращането стана ясно, че най-високите премии за медал от 
Летните олимпийски игри са в колоезденето. Близо 200 000 лева бяха 
обещани на Евгени Балев и Даниел Петров при успех в Пекин. „Преми-
ята ни амбицира. Дано отиваме на първа, но не последна олимпиада. 
Чувствам се неописуемо. Подготвихме се добре. Дано успеем. Горди 
сме, че можем да представим родината на такъв форум. Българското 
колоездене е готово да направи пробив. Ще се борим до последно за 
това”, сподели Балев, докато приготвяше багажа си за дългото пъ-
туване. 

Единственият ни представител в стрелбата с лък Даниел Павлов бе 
скромен при отпътуването си за Пекин и не пожела да прави прогнози 
за олимпийския турнир. 

Първи към столицата на олимпиадата тръгнаха волейболистите. 
На 28 юли те заминаха за Германия и след две контролни срещи про-
дължиха към аклиматизационния си лагер в Южна Корея. Мартин Сто-
ев и компания пристигат в Пекин ден преди откриването на Игрите. 
Представителите ни в спортната стрелба първи се настаниха в блок 
А-13 на олимпийското село, който ще бъде обитаван от българската 
делегация. На 28 юли с полет през Москва Десислава Балабанова, Ире-
на Танова, Мария Гроздева и Таню Киряков тръгнаха към олимпийската 
столица. Останалите спортисти и треньори от делегацията ни са в 
следващите групи за отпътуване към Пекин.

Пе
ки

Н 
20

0�

БО
к ЗА НАс

Българската футболна звезда Христо Стоичков обеща своя лична 
награда – ваканция в Барселона, за треньорките и грациите от на-
ционалния ансамбъл по художествена гимнастика, ако те спечелят 
медал от Олимпиадата в Пекин. Офертата на Стоичков е отправена 
лично към главната треньорка на националния отбор Илиана Раева. 
Футболист номер 1 на страната е обещал, че ще поеме разноските 
на гимнастички и треньорки, които да прекарат незабравими лет-
ни дни в каталунската столица, стига само да зарадват страната 
с олимпийски медал. “Да, това е истина. Предложението на Христо 
Стоичков ни амбицира безкрайно. Това ще бъде страхотна награда за 
всички за труда и за едно спечелено отличие. Момичетата са амби-
цирани и ентусиазирани от предложението и тренират с пълни сили 
на лагера в Бургас”, заяви още Илиана Раева.

Шосейните асове на колоездачен клуб “Бургас” Даниел Петров и 
Евгени Балев, които ще участват на Олимпиадата в Пекин, бяха на 
подготвителен лагер месец преди откриването на форума. Селекци-
онерът Валентин Живков обаче предпочете да запази в тайна мяс-
тото на подготовката. Според него е най-важно да бъде осигурено 
спокойствието на двамата колоездачи, да се предвидят мерки за си-
гурност. Живков е начертал строг тренировъчен план и хранителен 
режим. Заключителната фаза от лагера им за Игрите пък премина в 
хотел “Родопски дом” в град Чепеларе. Даниел Петров и Евгени Балев 
ще се състезават на Олимпиадата в дисциплината общ старт на 
260 километра.

Румяна Нейкова избра “Торпедо” за име на своя олимпийски скиф 
за Игрите в Пекин. Братята Иво и Мартин Янакиеви предпочетоха 
двойката им скул да носи името “Жълта акула”. Изборът стана след 
анкетата на БФ Гребане и генералния спонсор на централата ОББ. В 
допитването, разрешено от МОК, само за 4 дни се включиха над 200 
души с близо 350 предложения. Стойна Пенелова предложи “Торпедо”, а 
Емил Николов даде името “Жълта акула”.

Адриана Дунавска, Илияна Раева,  Мариета Дукова подгот-
вят момичетата за Пекин
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жАк РОГ се сРещНА с ГеОРГи 
ПъРвАНОв в ПекиН

китАЙски учеНиЦи скАНдиРАт 
“БълГАРи юНАЦи”

БълГАРскиЯт деН НА иГРите

�-ГОдишНА мечтА ПО 
ОлимПиЙскОтО ЗлАтО

„сРеБъРНА” стАНкА, „БРОНЗОви” 
РАдОслАв, киРил и ЯвОР

стАНкА ЗлАтевА ОтНОвО № 1
в светА

ОсмиЦА От ЗлАтО

ОтНОвО ПОд РускО влАдичествО

дОстОЙНО в сиНите кОРидОРи

и стАРите Пушки Не сПАсихА 
стРелБАтА

ПетО мЯстО ЗА вОлеЙБОлистите

АтлетикАтА Ни с едиН фиНАл

двА мАчА с две лиЦА

двАмАтА сАмОтНи БОксьОРи НА 
РиНГА ОстАвихА ПОБедите си ЗА 
лОНдОН

иРиНА кОНстАНтиНОвА – 
сАмОтНикът Ни в ЦиНдАО

20 дНи в хРАмА НА сПОРтистите

ОлимПиЙскиЯт ПРОект НА БНт
в деЙствие
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жАк РОГ се сРещНА 
с ГеОРГи ПъРвАНОв 
в ПекиН

Президентът на мОк прие поканата отново да гостува 
у нас на честванията за �5 години БОк

Президентът на Република България Георги Първанов се срещна с 
президента на МОК Жак Рог на 17 август в Пекин. Това стана още 
във втория ден от гостуването на държавния глава на ХХIХ Летни 
олимпийски игри.

При шефа на Международния олимпийски комитет присъстваха 
още председателят на БОК Стефка Костадинова, шефката на ДАМС 
Весела Лечева, генералният секретар на БОК Белчо Горанов, послани-
кът на Република България в Пекин Георги Пейчинов, ген. Никола Колев 
и шефката на българската олимпийска мисия в Пекин Румяна Динева.

Срещата се състоя в щабквартирата на олимпийската централа 
на Игрите в Пекин – хотел “Бейджин”. Д-р Жак Рог лично посрещна 
Георги Първанов още в лобито на хотела, а след това всички се качиха 

в кабинета на шефа на 7-ия етаж. Президентът на Република Бълга-
рия и президентът на МОК се поздравиха като стари приятели, тъй 
като това беше третата среща помежду им. 

Д-р Рог поздрави нашата делегация за успехите на българите до 
момента на Олимпиадата и им пожела нови победи. Една от темите 
на разговора беше и новият проект на МОК, по който вече се органи-
зират Младежки олимпийски игри. В хода на разговора стана ясно, че 
България възнамерява да кандидатства за Зимните младежки олим-
пийски игри през 2016 година, чийто домакин ще се определи през 
2011 година. За първото издание на “белите младежки олимпиади” 
вече е в ход процедурата по определяне на домакина и след първо-
то пресяване са останали кандидатурите на четири зимни курорта 
от Финландия, Китай (Харбин), Норвегия (Лилехамер) и Австрия (Ин-
сбрук). 

Президентът на МОК прие с огромно задоволство поканата да 
гостува в България през тази есен във връзка с честването на 85-
годишнината на БОК. “Ще бъда щастлив отново да видя България и 
прекрасната Витоша”, заяви в края на срещата Жак Рог.

ГО
ст

Българската делегация на среща с
президента на МОК

китАЙски учеНиЦи 
скАНдиРАт 
“БълГАРи юНАЦи” 

14-о средно пекинско училище приветства България

Малки ентусиазирани китайчета развяваха българското знаме и 
викаха „Българи юнаци” или „Хайде, нашите” на всеки старт от Олим-
пиадата с българско участие. Това са част от децата от 14-о средно 
пекинско училище, което беше избрало да представя страната ни на 
игрите. 1300 деца от училището вече са добре запознати с нашата 
история, традиции и обичаи. Връзват мартеници и боядисват велик-
денски яйца.

На 17 август те

посрещнаха с песента “Питат ли ме де зората”

и огромни табла със снимките на всичките ни олимпийски шампиони 
и други спортни герои президента на Република България Георги Пър-
ванов, председателя на БОК Стефка Костадинова, шефката  на ДАМС 
Весела Лечева, генералния секретар на БОК Белчо Горанов и посланика на 

България в Пекин Георги Пей-
чинов. Гостите бяха разведени 
из кабинетите на училището, 
в което се изучава български, 
а в извънкласните часове де-
цата изработват народни но-
сии и изучават нашите нрави 
и обичаи. 

Пекинското школо е осъ-
ществило контакт и договор 
с 18-о СОУ „Уилям Гладстон”, в 
което се изучават източни езици и култури. Всяка година има обмен на 
деца, които се настаняват при престоя си в къщите на местни семей-
ства. По инициатива на БОК българската делегация дари 1300 фланелки 
с цветовете на родния трикольор на малчуганите от 14-о средно пе-
кинско училище.

Децата изнесоха програма, бяха

подредили изложба на тема “България”

– как я виждат от наученото от интернет и разказите на българите, 
с които са се срещали.

Това е част от най-обширната олимпийска образователна програма 
в историята. Тя представя олимпийския дух и е отражение на първия 
принцип от Олимпийската харта.

Програмата,  подета от Организационния комитет за олимпийските 
игри в Пекин (БОГОК) съвместно с китайското Министерство на об-
разованието и Националния олимпийски комитет, обхваща 400 милиона 
деца в повече от 400 000 училища. Учителите им разясняват олимпий-
ските ценности, приятелство и уважение, а от специални тетрадки 
децата научават историята на олимпийските игри, спортове и прино-
са на олимпийското движение за международния мир и дружба. Изучава-
нето на чужди езици в училищата е част от олимпийската програма.

Началото беше поставено със създаването на Олимпийски модел за 
образование за училищата. От декември 2005 година

в 556 основни и средни училища,

две трети от които в Пекин, беше да-
дена зелена улица на проекта. Елемент 
от инициативата е проектът „Сърце 
до сърце” (Heart-to-Heart) в 200 учили-
ща от столицата. Всяко от тях си 
избра една страна, членуваща в МОК, и 
започна да изучава нейните традиции 
и история, а на игрите те са техни 
ентусиазирани фенове. Всяко училище 
има среща с олимпийската делегация на 
„страната си”.

„Спортните арени са като класна стая – каза президентът на МОК 
Жак Рог на учениците. – Там ние се учим да живеем заедно, като едно 
общество, там се учим на солидарност и приятелство, там се учим на 
уважение към другите, независимо дали са момчета или момичета, дали 
са високи или ниски, млади или стари, от Азия, Африка, Европа, Америка 
или Океания. Спортът е всичко това. Освен това той е здраве”.

Ли Вингхуа, изпълнителен вицепрезидент на БОКОГ, подкрепи проек-
та: „Тази инициатива ще остави образователно наследство от най-
високо ниво на Китай”.
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Български гости в 14-о средно училище в Пекин

Всички деца по света се радват на играчки

Рисунка на ученик
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БълГАРскиЯт деН
НА иГРите

Звезда на вечерта в българското посолство беше 
шампионката Румяна Нейкова

На 17 август 2008 година в салоните 
на българското посолство в Пекин се 
състоя прием по повод Деня на Бълга-
рия на XXIX Летни олимпийски игри. 

Домакини на официалното събитие 
бяха председателят на Българския 
олимпийски комитет Стефка Коста-
динова и Н.Пр. Георги Пейчинов – посла-
ник на страната ни в Китай. Специален 
гост бе президентът на Република Бъл-
гария Георги Първанов. 

В Българската къща, разположена 
в посолството на страната ни в Пе-
кин, гости бяха още председателят на 
ДАМС Весела Лечева и министърът на 
отбраната Николай Цонев.

Сред чуждестранните гости, уважи-
ли събитието, бяха Сеп Блатер – прези-
дент на Световната футболна центра-
ла (ФИФА), Патрик Хики – президент на 
Европейските олимпийски комитети 
и член на МОК, заместник външният 
министър на Китай, Васил Тупурковски 
– президент на Националния олимпийски 
комитет на Македония, Хюсейн Доми Сеп Блатер беше сред гостите на Българския ден

Българските олимпийци в Деня на България 

– президент на НОК на Албания, генералният 
секретар на ФИФА Маркос Кетнер, Владимир 
Герашченко – генерален секретар на Украинския 
олимпийски комитет, генералният секретар на 
Португалския олимпийски комитет – Виктор 
Фонсека да Мота, както и много други диплома-
ти и българисти. 

В посолството дойдоха и всички спортисти 
и треньори от българската олимпийска деле-
гация. Българските съдии и длъжностни лица, 
ангажирани за Олимпийските игри, също взеха 
участие в българския ден. 

Много българи, живеещи и работещи в Пекин, 
също уважиха празника.

Българският президент специално поздрави олимпийската шам-
пионка по скиф Румяна Нейкова и носителката на сребърен медал 
в борбата Станка Златева, завоювала отличието си часове преди 
тържеството. Звездата на вечерта безспорно беше олимпийската 
шампионка по гребане Румяна Нейкова, с която всички искаха да се 
снимат.

Георги Първанов разговаря с българските 
представители на всички спортове, участващи 
в Олимпиадата. Държавният ръководител им 
вдъхна кураж, пожела им нови успехи и повече 
медали. Специално внимание президентът от-
дели на момичетата от българския ансамбъл по 
художествена гимнастика, чието представяне 
на Игрите предстоеше в следващите дни.

Щастливата шампионка със Светла Оцетова, Александър Томов и Живко Вангелов

Валентин Йорданов, посланик Георги Пейчинов, Станка Златева и Симеон Щерев 
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�-ГОдишНА мечтА 
ПО ОлимПиЙскОтО 
ЗлАтО

Румяна Нейкова е единствената ни шампионка в Пекин
ивайло ГеРчев

Датата 16 август 2008 година със сигурност ще се помни дълго. 
Още по-сигурно е, че Румяна Нейкова никога няма да забрави този съ-
ботен ден, когато в късния следобед сбъдна мечтата на своя живот 
и на блестящата си спортна кариера. На гребния канал „Шун-и” край 
Пекин тя грабна златния медал.

Осем години преди това, на Игрите в Сидни, Руми успя само да 
докосне отличието от благороден метал. Нещо повече – той почти 
беше в ръцете ґ, но след 40-минутно умуване журито на олимпий-
ската гребна регата реши да го „прехвърли” към нейната най-голяма 
съперничка – Екатерина Карстен (Беларус).

За мнозина това би означавало край на всички мечти, на нечовеш-
ките усилия, на дните, месеците и години в тежки тренировки. Може 
би подобен ход би бил равностоен на попарването на всички надежди. 
Не и за Руми Нейкова.

Вероятно е минала през съзнанието ґ мисълта тогава да захвърли 
всичко, да се откаже, да си гледа семейството и бъдещите деца. Не! 
Тя остана. И

продължи пътя си към своята мечта.

Двете световни титли след Сидни и бронзовият медал от Атина 
като че ли само маркираха пътя на това, което се случи на „Шун-и”. 
Двете деца, които тя роди в този двоен олимпийски цикъл, и упор-
ството на непрекъснато търсещия нещо ново неин треньор и съпруг 
Свилен Нейков бяха стимулът и причината Румяна Нейкова да счупи 

„каръка” на 32-годишната суша откъм златни олимпийски медали в 
българското гребане.

Официалният сайт на международната федерация по гребане 
Worldrowing.com отдели доста място и коментари на продължител-
ната спортна битка между Руми Нейкова и Екатерина Карстен – съ-
ревнование, започнало през 1990 година, когато двете са били още в 
девическа възраст, през Атланта 1996, когато Карстен печели пър-
вата си титла, след това през Сидни 2000 – в спорния финал – злато 
за Карстен, сребро за Нейкова, през Атина 2004 (подреждането там 
бе: Катрин Рутчов Щомпоровски, Карстен, Нейкова), за да се стигне 
до Пекин, когато Руми финишира първа, Карстен остана с бронза, а 
среброто взе напористата американка Мишел Герет.

Малко са спортовете, в които подобно съперничество продължава 
толкова дълго. Дали това беше последният танц на големите звез-
ди? Дали вече не идва времето на Герет, на Мирка Кнапкова, на Юлия 
Михалска? Още ли ще се състезава Сюн Жан? Ще продължат ли Руми 
и Карстен?

“Кажете ми, че е вярно, че не сънувам!...

Кажете ми, че е истина...” – това записаха репортерските касе-
тофони и камери минути след финала. Руми наистина не вярваше, че 
най-сетне е сбъднала мечтата си – тази толкова изстрадана и тол-
кова жадувана победа – копнеж по олимпийския връх.

Минути след като този връх беше покорен, още преди да се раз-
вее българското знаме, Свилен Нейков, който беше прегракнал от 
напътствията по време на гонката и от напрежението, отсече: 
„Това бе последното състезание на Руми...”. Стреснати от неговата 
категоричност, се опитахме да ги разберем – нормално е да сложат 
точката. Те постигнаха всичко възможно в този спорт, който е и 
техният живот....

Половин час по-късно Руми не беше така категорична: “Ще размис-
ля, ще реша допълнително...” Пак се помъчихме да я разберем – когато 
си отдал целия живот на спорта, трудно отрязваш като с нож мина-
лото от бъдещето.

Екатерина Карстен, като чу, че Руми най-вероятно ще продължи 
да се състезава, на секундата отговори: “Щом Нейкова остава, и аз 
оставам – борбата продължава...”
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Няколко дни по-късно Руми вече беше решила да участва на Eвро-
пейското първенство в Атина. В началото на септември ґ звъннах 
по телефона – ей така, да се чуем, да разбера как смогват двамата 
със Свилен на тежката програма от интервюта и снимки.

Беше на язовир „Ковачевци” и тренираше.

А дори само нейното присъствие сред останалите би било от полза.

Не можем да гадаем какво ще се промени в българския спорт и 
конкретно в българското гребане след титлата на Руми от Пекин. 
Дано нещо се промени. Вероятно нови момчета и момичета ще се 
запалят по лодките и водата точно заради Руми Нейкова. Но те ще 
отидат в спортните бази и ще видят мизерните условия, в които се 
готвят батковците и каките. В тези условия Руми Нейкова изкова 
своето злато, в същите условия се готвят години наред и по-мла-
дите от нея. 

Съседна Гърция осигурява финансово своята гребна федерация с 
такива средства, каквито България отпуска за олимпийската подго-
товка на 16-17 спорта. Гърците имаха в Пекин три лодки, две от тях 
стигнаха до финали, една спечели сребърен медал. Титла съседите ни 
нямат... Но скоро ще имат.

Да спечелиш олимпийска титла с това, с което ние разполагаме, и

в отчайващите условия за подготовка,

си е направо геройство. Ето това трябва да се оцени, когато в след-
ващите седмици и месеци говорим за отминалите Игри в Пекин и за 
постигнатото от Руми Нейкова и от всички наши спортисти.

В края на всяка година на лъскаво тържество нашите спортисти 
получават своите отличия в класацията “Спортист на годината”. 
Така ще е и този декември. И дано тогава тези, от които зависи оси-
гуряването на българския спорт (с финанси и стратегия), погледнат 
с друг поглед (не стъклен) към вече крайната необходимост нещо да 
се направи – радикално, обмислено, дългосрочно.

Олимпийската титла на Румяна Нейкова дойде в момент, в който 
целият ни спорт вече докосва дъното. Златото в гребането (един-
ствено за България на Игрите) е изключителен успех и повод за ра-
дост. Но то е и сигнал, че ако държавата не осмисли политиката си 
в спорта, в следващите години за олимпийските титли ще говорим 
само в минало време...

Руми с българското знаме

Цели осем години чака Румяна Нейкова, за да грейне усмивката ґ
над златния олимпийски медал
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„сРеБъРНА” стАНкА, 
„БРОНЗОви” 
РАдОслАв, киРил и 
ЯвОР

владимир ПАмукОв

Борбата стана най-успешният български спорт на ХХIХ Олимпиада 
в Пекин, но във федерацията не гърмят шампанско. Въпреки че спече-
лените четири от общо пет медала за България на Игрите си е повод 
за празненства. Президентът на федерацията и най-титулуван бъл-
гарски спортист в историята Валентин Йорданов призовава всички 
да останат на земята и да продължат с похода нагоре. 

Според олимпийския, седемкратен световен и седем пъти евро-
пейски шампион националите имат

потенциал за истински голям удар

на Игрите в Лондон през 2012 година. И се мотивира – и четиримата 
ни медалисти от битките в Китай – “сребърната” Станка Златева и 

“бронзовите” Радослав Великов, Кирил Терзиев и Явор Янакиев плани-
рат да останат на големия тепих именно до изпитанието в англий-
ската столица след четири години.

В България някак по инерция от десетилетия се коментира, че в 
борбата успехите ни са едва ли не гарантирани. Но фактите от пос-
ледните 20 години говорят друго. За първи път след Сеул ’88 стра-
ната ни печели повече от два медала на олимпиада. В Барселона ’92 
имахме сребро на Валентин Гецов и бронз на Валентин Йорданов. В 
Атланта ’96 само една титла – на бореца № 1 в света на ХХ век 
Валентин Йорданов. В Сидни 2000 Армен Назарян ликува на върха, а 
Серафим Бързаков остана втори. В Атина 2004 нашите заслужиха 
само едно бронзово отличие – пак на Назарян.

На фона на тази ретроспекция се вижда, че четирите медала в Пе-
кин са сериозен удар.

В борбата обаче

съжаляват за пропуснатото злато,

което щеше да прилича на 12-те ни представители в трите стила. 
Затова и дълго ще се коментират сребърните сълзи на Станка Зла-
тева. Близо година шумотевицата около нея навяваше сигурна тит-
ла. Така беше и на Игрите. В олимпийското село повече от седмица 
България нямаше злато и всички потупваха двукратната световна 
и трикратна еврошампионка с думите: “Хайде, от теб чакаме голя-
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мата радост”. И в крайна сметка, когато Станка видя преди финала 
президента Георги Първанов да развява лично трибагреника в залата 
и около него всички големи фактори в родния спорт, явно не издържа. 
И остана втора. Загуби битката, но като утеха борбата ни я спечели 
за Игрите в Лондон 2012 – новата цел на Златева.

В последния олимпийски цикъл всяка година борбата рапортуваше 
с по двама световни шампиони. И очаквахме някой от тях да триум-
фира и в Пекин. За жалост шансът определено не беше с националите. 
Бившият № 1 на планетата Радослав Великов (55 кг) получи тежка 
контузия 20 дни преди Игрите. И “хвърли ръкавица” на медицината, 
като не само участва с разкъсани връзки на коляното, но и

на един крак “докуцука” до бронза

Подвиг в мирно време. И сълзи не само от радост, защото олим-
пийският шампион Сейхудо (САЩ) бeше победен от здравия Великов 
преди Игрите с 2:0 (5:0, 4:0).

Заради скъсан ахилес на тренировка в олимпийското село отпадна 
считаният за сигурен медалист Анатолий Гуйдя (60 кг). Но в свобод-
ния стил извадиха скрит коз – дебютантът Кирил Терзиев (74) напра-
ви фурор със зрелищни схватки и заслужи бронзовия медал и гръмки 
аплодисменти за атракциите на тепиха. Впрочем треньорите Симе-
он Щерев и Иван Цонов получиха куп поздравления за модерния стил, 
който налагат в българския отбор.

Големи драми се преживяха при класиците, където Братан Ценов и 
Стоян Добрев вече 10 години водят тима с променлив успех. Редуват 
впечатляващи удари с пропадания, но с нашите винаги всички се съоб-
разяват. За съжаление в Пекин

старата гвардия не успя да стигне

до мечтаните финали. 34-годишният Назарян се появи на четвърта-
та си олимпиада безспорно подготвен по шампионски. Започна с две 
изстрадани победи над фаворити, но в третия кръг се сетихме за по-
говорката, че срещу природата не се върви. Регламентът на срещи 
през около 40 минути видимо не позволи на ветерана да възстанови 
силите си и в третия кръг сякаш някой му... “изключи шалтера”. Така 
една славна кариера с две олимпийски, три световни и шест европей-
ски титли приключи без фанфари.

И скъсаните връзки на Радослав Великов не го спряха по пътя към медала Среброто съхрани Станка Златева за следващата Олимпиада

Скритият коз в свободната борба се оказа Кирил Терзиев

В подножието на медалите, пети, остана и Николай Гергов (66 кг). 
Той спечели по-трудните си първи схватки, изхвърли руски борец зад 
борда на олимпийския турнир, но може би психически не издържа на 
полуфиналите. А след една световна и две европейски титли отличие 
от Пекин безспорно щеше да му прилича.

След световната титла в Баку 2007, в Пекин Явор Янакиев (74 кг) 
узакони присъствието си в елита. Той разочарова на старта със за-
губа от китаец, но впоследствие не позволи други изненади и с много 
воля отвоюва медала си.

На Игрите

България защити славното си реноме

от миналото и настоящия си възход. Политиката на федерацията 
дава плодове. За разлика от други водещи спортове у нас, в борба-
та, благодарение най-вече на респекта към Валентин Йорданов, няма 
скандали, публични разправии и показване на “мръсно бельо”. Работи 
се по регламент, модерно и вече при много добри условия. Страната 
ни стана евроцентър по борба и в “Дианабад” нашите ще посрещат 
за подготовка отбори от цял свят. А така ще расте класата и на 
нашите таланти, както и шансът в Лондон борците да направят 
най-големия си удар. И тогава да отворят и шампанско!

Явор Янакиев
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стАНкА ЗлАтевА 
ОтНОвО № 1 в светА

владимир ЗАРкОв

На помпозна церемония в “Бейджин Ландмарк Хотел” по време на 
Летните олимпийски игри в Пекин световната борба почете най-го-
лемите си имена в този спорт за 2007 година. А когато се говори за 
най-големите, няма как да не се започне с нашата Станка Златева. 
Българката, която две години нямаше загуба, спечели отличието за 
боркиня № 1 в света.

“Не се ядосвай, в Лондон те чакам да ти дам олимпийската титла”, 
закани се при награждаването световният шеф на борбата Рафаел 
Мартинети.

“Никога не ми е било толкова тъжно, когато ме обявяват за № 1. 
Предпочитам тук да бях 101-ва, но да съм олимпийска шампионка”, 
заяви Станка.

“Наградата на Станчето е признание за един много голям спор-
тист. Минала съм по нейния път, знам какво е да те изпратят със 
свръхнадежди на Олимпиада, а ти да останеш на крачка от злато-
то. Вярвам, че Станка ще направи тази крачка след четири години в 
Лондон, както аз го направих в Атланта”, заяви пък председателят 
на БОК Стефка Костадинова, която не успя лично да присъства на 
тържеството заради ангажименти в МОК. 
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ОсмиЦА От ЗлАтО

Георги БАНОв

Българската гимнастика се 
отчете с едно осмо място на 
Олимпиадата в Пекин. Но за 
мнозина стойността точно на 
това осмо място е по-голяма 
от златото. Просто защото 
става въпрос за Йордан Йовчев.

Всички разбрахме пловдив-
чанина, когато не искаше да 
види никого след финала. Защо-
то той ни накара да вярваме, 
че въпреки всичко може да има 
справедливост в света. Поне за 
няколко дни. Защото около него 
скачаха и се превиваха момче-
та, които спокойно, ако не беше 
спортът, можеха да са негови 
синове. Защото той

устоя на най-невероятната несправедливост

и един от най-гнусните скандали в историята на Олимпийските игри. 
И всички му стискахме палци. И се молихме китаецът да падне от 
халките. Надолу с главата. 

Накрая нашият пропусна елемента си и остана последен във фина-
ла. На петата си Олимпиада! Нещо нечувано и невиждано в спортната 

гимнастика. Още когато влезе сред най-добрите, журналистката 
Вера Маринова-Анкинсън възкликна, че на Данчо трябва да вдигнем 
паметник. И най-вероятно е права. За всичко, което е направил за 
родната гимнастика. И дори за тези дни, в които мечтаехме да пов-
тори успеха на Румяна Нейкова и да стъпи на най-високо стъпало. 
Защото няма съмнение, че той го заслужава. След онази луда нощ в 
Атина, когато едни съдии се подиграха със спорта. И онези четири 
години, които той изчака, за да получи още един шанс. И най-накрая 
и за това, че

нямаше сили да произнесе думата “спирам”. 

Мъжете като Йовчев са малко днес. Но са прекалено малко. А на тях 
се крепи всичко.   

За представянето на Николина Танкушева просто няма какво да се 
напише. Толкова назад беше в класирането, че едвам беше открита. 
Но все пак имахме квота в женската гимнастика, което при “разви-
тието” на българския спорт е равно на подвиг. Но те пък станаха 
прекалено много. Подвизите, де.  

Иначе, очакваното се случи. Китай обра почти всички златни меда-
ли под погледа на шефа на МОК Жак Рог. 

Сега се очаква невероятното развитие на британските състеза-
тели през следващите четири години. И да се молим да намерим поне 
още един Йордан Йовчев. Или една нормална зала за подготовка. Иначе 
ще си спомняме единствено имената на Стоян Делчев, Любчо Герас-
ков и останалите, които са в историята на този спорт у нас.

Йордан Йовчев не издържа на напрежението в петата си олимпиада

Осмото място на халки на българи-
на за нас е като злато
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ОтНОвО ПОд РускО 
влАдичествО

Не ни беше ред, спазихме традицията да имаме медал 
през Олимпиада

теодор чеРешев

И Олимпиадата в Пекин не доведе до разместване на пластовете 
в художествената гимнастика. Титлите отново бяха присъдени на 
рускините и това не изненада никого – като не могат вече да „хванат 
ръка” в спортната гимнастика, дава им се златото в художестве-
ната. Няма значение как играят, печелят си и индивидуалното, и при 
ансамблите.

Нашето представяне спази традицията да имаме медал през 
Олимпиада: Сеул 1988 – Адриана Дунавска (сребро), Атланта 1996 
– ансамбъл (сребро), Атина 2004 – ансамбъл (бронз). Тъй че този път 
в Пекин не ни беше ред. Да добавим, че и отдавна нямаме лоби по вър-
ховете на Международната федерация, така необходимо, щом става 
дума за субективен спорт.

А иначе ансамбълът (Зорница Маринова, Мая Пауновска, Татяна 
Тонгова, Цвета Кусева, Йоана Танчева и Йолита Манолова с треньор 
Адриана Дунавска) заслужаваше отличие. Защото и в квалификации-
те, и във финала

момичетата играха без грешки,

но и двата пъти бяха класирани пети. Просто и в този спорт съ-
дийките направиха реверанс към домакините. Дори ги наградиха със 
сребро, за сметка на състава от Беларус. А големите губещи бяха 
италианките (четвърти) и българките. Какво от това, че президент 
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Момичетата на Адриана Дунавска играха без грешки, но пак не ги допуснаха до медалите

на Международната федерация по гимнастика е 
италианецът Бруно Гранди, а шеф на техническия 
комитет по художествена гимнастика – италиан-
ката Егле Абруцини. 

Наистина беше грозно оценяването на нашия 
ансамбъл, особено във финалните изпълнения. На-
редените преди нас състави по правило получаваха 
по над 17 точки за съчетанията си, а за българки-
те – 16.750 на въжета и 16.800 на обръчи и бухал-
ки. По какъв критерий – няма кой да ти каже! И в 
крайното класиране: 1. Русия – 35.500 т., 2. Китай 
– 35.250, 3. Беларус – 34.900, 4. Италия – 34.425, 5. 
България – 33.550 т.

Очаквано

Симона Пейчева се класира сред 10-те

финалистки в индивидуалния многобой (9-а в 
квалификациите), а Елизабет Паисиева не успя (19-
а). Във финалите обаче Пейчева като никога на-
прави ужасяващи грешки на въже, бухалки и лента 
и нямаше как да мръдне по-напред от десетото 
място. След състезанията и двете ни гимнастич-
ки споделиха, че прекратяват кариерата си.

В битката за медалите съдийките ги досрамя 
да дадат две отличия на рускините след грешките 

На финалите Симона Пейчева направи грешки и остана 10-а

на Олга Капранова и след отличната игра на Анна Бесонова (Украйна). Почти 
след всяко изпълнение на украинката арбитърките прекъсваха надпреварата и 
се събираха да умуват къде да ґ намерят грешка. Публиката обаче бързо усети 
машинациите и с мощни освирквания направо не позволи да отнемат заслуже-
ния от Бесонова медал. Крайно класиране: 1. Евгения Канаева (Русия) – 75.500 
т., 2. Ина Жукова (Беларус) – 71.950, 3. Анна Бесонова – 71.875, 4. Олга Капранова 
(Русия) – 71.700... 10. Симона Пейчева – 65.475 т.

Пак си оставаме с надеждите, че в художествената гимнастика нещо ще се 
промени. Че ще се оценява действителната трудност при работата с уреди-
те, а не физическите качества на състезателките. Защото, ако някое момиче 
може да огъне тялото си по невероятен начин, мястото му е в цирка. А в спор-
та художествена гимнастика трябва да има обективни критерии, които да 
отдават заслуженото за сложност, риск и оригиналност.
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дОстОЙНО в сиНите 
кОРидОРи

Отличен за трима от четиримата ни представители 
във водния куб

Николай кРъстев

Достойно – това е най-точното определение за начина, по който се 
състезаваха и представиха българските плувци на ХХIХ Летни олимпий-
ски игри в Пекин. Е, разбира се, че можеше да е и далеч по-добре, но...

Искаше ни се първо родните плувци в Китай да са повече от че-
тирима. Оказа се, че само Михаил Александров, Георги Палазов, Нина 
Рангелова и, разбира се, Петър Стойчев, имат сили и възможности да 
стигнат до олимпийска квота и норматив. Надявахме се, че същото 
могат да сторят още Райчин Антонов, Екатерина Аврамова и Михаил 
Желев, а на един по-ранен етап и Ана Дангалакова, но те по една или 
друга причина не успяха да стигнат до басейна във Водния куб.

В сините коридори се разгоря невиждана олимпийска битка, в коя-
то България остави добра следа. На Александров на 100 м бруст не му 
стигнаха 6 стотни от секундата, за да запише

първия наш мъжки финал в плуването.

А в 5-те стотни след него се побраха още трима на полуфинали-
те. Или с други думи – 11 стотни от секундата вместиха шестима 
състезатели. И това се случи в най-бавния стил, където насищането 
със силни резултати сякаш беше най-голямо. Защото с 1:01,24 мину-
ти, колкото беше републиканският рекорд на Мишо отпреди година от 
Световното първенство в Мелбърн, тогава той стана шести във 
финала. Сега със същото време би завършил 24-ти в сериите. Зато-
ва и тези 1:00,66 минути са прекрасни – не само защото Александров 
на два пъти счупи рекорда си в дисциплината в Пекин, но и понеже е 
първото родно плуване под 1,01 минута на 100 м бруст. Очакваме, ако 
продължи състезателната си кариера, трениращият и живеещ в САЩ 
спортист до година-две да слезе и под минута. Каквато цел максимум 
той си беше поставил за Пекин, но така или иначе не успя да я постиг-
не. Именно на 100 м беше върхът на Мишо на Олимпиадата, както се 
и очакваше. Просто защото в момента и на тази възраст там са и 
най-силните му страни. Но и на 200 м бруст, и на 200 м съчетано той 
постави рекорди – общо 4 за България от 3 негови дисциплини. Няма 
как да не го похвалим с нотка на малко съжаление, че само шанс не му 
достигна, за да стане и финалист на 100 м бруст. А там, при сравни-
телно по-бавното плуване, не се знаеше какво може да стане.

Петър Стойчев безспорно е най-голямото име в родното плуване 
в последното десетилетие. С 1500-те метра в басеина той загря за 
олимпийския дебют на 10-те километра в открити води, които

обаче са му малко “къси”
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Осемкратният носител на Световната купа по плувен маратон беше знаменосец 
на българската делегация при откриването на Игрите

Петър Стойчев стана шести на 10 км в открити води

– голямата сила на вече осемкратния носител на Световната купа по 
плувен маратон е в дистанции от 20-25 км и нагоре. Затова и преди 
Игрите в Пекин Стойчев не спря да повтаря, че място в десетката би 
го задоволило напълно. Преди това на 1500 м се доближи на 0,08 секунди 
от собствения си републикански рекорд, поставен преди 4 години на 
игрите в Атина. “Това значи, че съм съхранил скоростта си и е много 
добре за десетте километра”, каза Стойчев и излезе прав.

В уникалното плуване в гребния канал, в който бяха направени 4 оби-
колки по 2,5 км, българинът стигна до почетното шесто място. При 
положение, че при третото завъртане премина 15-и. Фиксира време 
от 1 час и 52 минути, след като преди 5 месеца на същото трасе се 
беше класирал за Олимпиадата с час и 59, или със 7 минути по-бавно...

Шоуто на канала беше страхотно, а темпото – нечовешко. Почти 
цялата дистанция 25-те финалисти преплуваха в група, като разкъсва-
ния се получиха само километър преди финала. Там Стойчев пристигна 
във втората тройка плувци, като остана шести на стотни разлика 
от предишните двама. Но независимо от всичко беше изключително 
доволен и от класирането, и от постижението си. А призовата шес-
та позиция безспорно е най-добрата в историята на родното мъжко 
плуване.

Младата Нина Рангелова пристигна в Пекин, за да изплува 200 м сво-
боден стил. И ако може – да подобри републиканския си рекорд, поста-
вен това лято. Направи го, завърши 30-а, но стана

На Михаил Александров не му достигнаха 6 стотни от секундата, за да запише първи български финал при мъжете на олимпиада

първата българка с време под 2:01 минути

на дистанцията. Как да си недоволен от нея – какво трябваше да 
направи, да надскочи себе си ли? А доказателството, че е тренирала 
здраво и правилно, беше, че подобри личното си време на най-важното 
състезание. Ех, ако го правеха всички българи в измеримите спорто-
ве...

Разочарова единствено Георги Палазов. Опитният състезател из-
невери на себе си – направи лошо плуване на 200 м бътерфлай, където 
накрая му беше тежко като на участник в студентско състезание. А 
на 100 м бътерфлай закъсня фатално на старта. Излишно е да се под-
чертава, че остана далеч от най-добрите си времена. Затова е ясно, 
че няма как да сме доволни и от него.

В заключение – българското плуване показа прилични резултати в 
Пекин. Не е ясно обаче как тази олимпиада се проектира в бъдещето 
на синия спорт у нас. Защото Стойчев явно вече е пред отказване от 
активния спорт, не се знае дали Александров ще продължи, а за Палазов 
пък не е сигурно дали има смисъл повече да тренира, след като вече 
има зад гърба си три олимпиади и нито един мъничък успех на тях. 
Светлият лъч засега е Рангелова. Дали ще има кой да я последва, ще 
стане ясно до година-две.
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и стАРите Пушки Не 
сПАсихА стРелБАтА

киряков и Гроздева запазват мечтите си
за лондон 2012

миляна велевА

Един от най-успешните български спортове на олимпиади – стрел-
бата, не успя да донесе медал от Игрите в Пекин. Ръководители, тре-
ньори, журналисти и привърженици бяха сигурни, че „старите” пушки 
Мария Гроздева и Таню Киряков ще отстрелят поне едно отличие, но 
прогнозите им рухнаха. Оказа се, че Мария и Таню не могат да спасят 
своя спорт на поредна олимпиада.

Какво показва историята – стрелците ни дебютират на Летните 
олимпийски игри през 1936 година в Берлин.

Първият български медалист

е Величко Величков, който в Токио ’64 печели сребърно отличие на 
малокалибрена пушка. Минават още 24 години преди първата титла 
– на Таню Киряков от Сеул ’88 в дисциплината 10 метра пистолет. 

Мария Гроздева пък записва името си със златни букви в олимпий-
ската ни история. Тя е единствената българска спортистка с 5 ме-
дала от четири олимпиади –  Барселона ’92 (бронз, 10 м пистолет), 
Атланта ’96 (бронз, 25 м пистолет), Сидни 2000 (злато, 25 м писто-
лет) и Атина 2004 (злато, 25 м и бронз на 10 м пистолет). Другите 
медалисти в стрелбата са Любчо Дяков, Петър Запрянов, Весела Ле-
чева, Диана Йоргова. 

20 години след олимпийската си титла Киряков, който вече е и на-
ционален треньор, тръгна за Пекин с очакване за нов медал. Той обаче 
остана 7-и на 50 м пистолет и десети на 10 м пистолет. И ако за 
други спортисти влизането във финал може да се счита за успех, то

таню логично беше недоволен

от представянето си. 
“Явно това бяха възмож-
ностите ми. Въпреки че в 
последните дни тренирах 
много усилено”, каза след 
състезанията Киряков. 

Още по-разочарована си 
тръгна Мария Гроздева. 
Двукратната олимпийска 
шампионка съжаляваше за 
пропуснатия шанс, защо-
то дни преди състезания-
та беше в отлична форма 
и се чувстваше уверена 
в силите си. Мария беше 
една от малкото българ-
ски спортистки, която 
уважи и церемонията по 
откриването на Игрите. 

Гроздева трябваше да се задоволи с пето място

на 25 м въздушен пистолет и с 11-о на 10 метра. „Не мога да си обясня, 
какво се случи с мен на състезанията. Чувствах се много добре под-
готвена, направих няколко силни тренировки и тук в Пекин, които ми 
дадоха увереност. По време и на двете състезания направих няколко 
слаби изстрела, които след това не успях да компенсирам и всичко се 
срина”, коментира Мария.

За двамата ни асове в стрелбата – Киряков и Гроздева, мечтата за 
трето олимпийско злато остава за следващите Игри, който са през 
2012 година в Лондон.

За другите ни две представителки – Ирена Танова и Десислава Бала-
банова, Олимпиадата беше просто едно приятно лятно изживяване. 
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Мария Гроздева остана разочарована от представянето си

Таню Киряков не показа възможностите си в Пекин

ПетО мЯстО ЗА 
вОлеЙБОлистите 

след 12 години отсъствие от Олимпиада 

След 12-годишно от-
съствие от Олимпиада 
националният ни отбор по 
волейбол за мъже завърши 
на пето място в крайното 
класиране на Игрите в Пе-
кин. След бронзовите ме-
дали от Световното пър-
венство през 2006 година 
и Световната купа през 
2007-а в Япония, очаквания-
та бяха за медал, но това 
така и не се случи. След по-
редица от трудности мом-
четата на Мартин Стоев 
не успяха да спечелят чет-
въртфинала срещу Русия и 
по този начин останаха из-
вън почетната стълбичка.

Волейболистите ни де-
бютират на Олимпиадата в Токио през 1964-та. Тогава отборът, 
воден от Димитър Захариев, се класира също на пето място. Че-
тири години по-късно в Мексико тимът е 6-и, а в Мюнхен ’72 – чет-
върти. Най-големият успех за родната волейболна школа е в Москва 
през 1980 година, когато националите вземат сребърните отличия. 
Последното ни участие на Олимпиада бе в Сеул ’88. Тогава тимът се 
класира шести.

Оценката на ръководството бе „2008-а бе една изключително ус-
пешна година”, а в това влиза и петата позиция на националите в 
Пекин.

На олимпийското поле волейболистите взеха 3 победи от 6 мача. 
Въпреки мистериозното отсъствие на капитана Пламен Констан-
тинов при дебютния ни мач в Пекин с домакина Китай, България се 
наложи категорично с 3:1 гейма. Заради търсене на истината за за-
вишени нива на тестостерон в организма Гибона не взе участие и 
при победата пак с 3:1 над друг представител на азиатската школа 
– Япония. Първото поражение ни нанесе бъдещият олимпийски шам-
пион САЩ. Именно янките обаче бяха и първият по-сериозен съперник 
и точно тогава, на този 14 август като че ли започна да се вижда 
голямата липса на капитана, а „трикольорите” успяха да вземат едва 
един гейм от янките. Два дни по-късно момчетата на Мартин Стоев 
изиграха мач срещу отдавнашния си познайник Италия. И въпреки че 
„адзурите” отдавна не бяха усещали вкуса на победата в мач срещу 
България, този път Христо Златанов и компания не срещнаха никак-
ва съпротива, спечелвайки мача с 3:0 гейма, като третата част за-
върши при разгромното 25:16. Ден по-късно в лагера се завърна Кон-
стантинов. Неговото присъствие на терена видимо успокои нещата 
и победа с 3:1 срещу Венецуела отново върна България в играта. 

Двете загуби в груповата фаза обаче отредиха първия елиминаци-
онен мач, на четвъртфинала, любимците на българската публика да 
играят срещу един от най-трудните си съперници – Русия. В доста 
оспорван и от съдийските решения двубой Владимир Алекно успя да 
вземе реванш за загубата на отбора на Световното през 2006-а, 
подчинявайки ни с 3:1 и изхвърляйки волейболистите ни от Игрите в 
Пекин. Въпреки че възпитаниците на Мартин Стоев започнаха сре-
щата максимално концентрирани и лесно спечелиха първият гейм при 
резултат 25:20, нещата след това придобиха коренно различен облик 
на терена. Вадим Хамуцки и компания се съвзеха и бързо изравниха 
резултата, спечелвайки втория гейм, давайки ни едва 16 точки. Тре-
тият гейм се оказа решаващ за изхода на двубоя. След като „лъвове-
те” поведоха в резултата голямо участие взе и първият рефер, ун-
гарецът Бела Хобор, който отсъди четири спорни точки. Това сломи 
психиката на момчетата ни, които лесно загубиха и четвърти гейм 
при резултат 25:21. 

Така с три победи и три загуби България зае петото място в край-
ното класиране. Резултат, който може би не бе най-добрият, но с 
който със сигурност е достойно да се гордеем. Сега остава да гле-
даме единствено напред към Лондон 2012.

Мартин Стоев 
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АтлетикАтА Ни
с едиН фиНАл

Българската лека атлетика ос-
тана само с един финал на турнира 
на ХХIХ Летни олимпийски игри в 
Пекин. От 15 атлети единствено 
Момчил Караилиев намери място 
сред най-добрите в тройния скок. 
Той зае крайното 11-о място с ре-
зултат 16,48 метра в първия си 
опит, което бе далеч от пости-
жението му в квалификациите от 
17,12. 

Възпитаничките на треньора 
Константин Миланов бяха на ниво. 
31-годишната Цветелина Кирилова 
направи лично постижение в бягане-
то на 400 метра с препятствия, като свали 0,81 секунди от предишния 
си най-добър резултат от 56,03 секунди, регистриран на Световното 
първенство в Осака преди година. В Пекин Цвети с лекота постигна в 
сериите 55,22 секунди, което обаче ґ изигра лоша шега за следващо-
то бягане – там атлетката не бе така свежа и не успя да се класира 
за финала, като даде време от 55,97 секунди (отново под предишния ґ 
рекорд).

С пирон в крака, 4-тата на 100 и 5-а на 200 метра от Игрите в Атина 
през 2004 година Ивет Лалова ни зарадва с хъс и амбиция. Чаровницата 
остана само на 0,02 секунди от най-доброто си постижение на 100 мет-
ра за сезона. Софиянката записа 11,33 секунди в сериите и 15-о място в 
крайното класиране на късата дистанция и подобри времето си на 200 
метра – 23,13 секунди в сериите и 23,15 на четвъртфинала, което ґ 

отреди 18-а позиция). Младостта 
попречи на Инна Ефтимова и тя зае 
четвърто място в своята серия с 
11,67 секунди на късия спринт. Тя 
стигна, но не преодоля четвърт-
финалите на 200 метра с 23,48. 
Двойната световна шампионка за 
девойки в спринтовете от Пекин 
’06 Тезджан Наимова отпадна още 
след първия старт, след като за-
писа време 11,70 и остана седма в 
серията си на 100 метра.

Световната студентска шам-
пионка в дисциплината 3000 метра 

стипълчейс Добринка Шаламанова имаше малшанс. След като пристигна 
в Пекин, тя получи възпаление на нерв на прасеца, стартира, но не за-
върши бягането си на олимпийската писта. Тя имаше всички шансове да 
постави национален рекорд в дисциплината, но се отказа поради меди-
цински причини. 

Георги Иванов направи три фаула в тласкането на гюле. Нормата, ко-
ято състезателите трябваше да преодолеят, бе 20,40 метра, което бе 
с 38 сантиметра над личния резултат на гюлетласкача ни.

Спринтьорът ни Денислав Гунев остана далеч под личния си резултат 
на 100 метра и отпадна от квалификациите, след като записа шесто 
време от 10,66 секунди в шестата серия, което се оказа крайно недос-
татъчно, за да мери сили с най-добрите – Асафа Пауъл, Усейн Болт и 
Тайсън Гай. 

Гита Додова не успя да се класира за финала на троен скок за жени. В 
най-добрия си опит – третия, Додова постигна 13,53 метра, което ґ 
отреди 25-о място в квалификацията от общо 36 състезателки. Лич-
ният ґ резултат бе 14,24 метра.

Венера Гетова отпадна в квалификацията на диск, като в най-успеш-
ния си втори опит изпрати уреда на дистанцията 54,00 метра и зае 
34-то място от общо 38 състезателки. 

Шестата от Европейското първенство в Гьотеборг през 2006 годи-
на Румяна Карапетрова остана на предпоследното 25-о място в дисци-
плината хвърляне на копие. Нашата представителка имаше проблеми 
със стара контузия и стигна до 40,15 метра.

Своите възможности на 100% не успяха на реализират още Спас Бу-
халов и Илиян Ефремов, които не се класираха за финала на овчарски скок. 
Бухалов се нареди 25-и в квалификацията от 37 състезатели с резул-
тат от 5,45 метра, постигнати във втория опит. Той направи три 
неуспешни опита на 5,65 метра. 

След операция на ахилес Илиян Ефре-
мов направи три неуспешни опита на 
началната височина от 5,15 метра.

Николай Атанасов не показа възмож-
ности за финала на скок на дължина, 
след като направи само един сполучлив 
опит (третия) със 7,54 метра, което 
му отреди 35-о място в квалификаци-
ята от общо 41 състезатели. 

Българският представител в хвър-
лянето на копие Кольо Нешев прекрати 
участието си в Пекин след резултат 
от 66 метра от първия опит, тъй като вторият и третият бяха неус-
пешни. Този резултат му отреди едва 36-о място от 38 състезатели, а 
за финала се класираха първите 12.
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Момчил Караилиев се записа като 
единствен наш атлет, достигнал до 

финалите

Цветелина Кирилова единствена от бъл-
гарите подобри личното си постижение 

на 400 м с препятствия

Никой не очакваше от Ивет Лалова 
да повтори невероятните си 

класирания от Атина 2004
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Цветана Пиронкова изживя емоцията да се състезава 
за България, а не за пари и точки

Георги филиПОв

Цветана Пиронкова изигра 
два двубоя на Олимпиадата, но 
усещането беше коренно раз-
лично. Единствената българка 
в турнира по тенис направи 
впечатляващ първи мач срещу 
полякинята Марта Домаховска 
и разочароващ втори срещу 
Доминика Цибулкова (Словакия), 
след което се прости с по-на-
татъшното участие. Въпреки 
всичко пловдивчанката остана 
с добри спомени от първото 
си изживяване на некомерсиален 
турнир, в който точките и па-
рите не са основна цел. 

“Усещането наистина е раз-
лично, защото за първи път се 
случва да съм заедно с други български спортисти на едно място. 
Всички са много приятни”, заяви 20-годишната Пиронкова за атмос-
ферата в олимпийското село. 

За нея животът е свързан с непрекъснати пътувания от турнир 
на турнир, в керван с едни и същи конкуренти. Тенисистката рядко 
може да вкуси от изживяването да е част от общност на спортисти 
сънародници, но Летните олимпийски игри предлагат тази уникална 
възможност. “Нагласата е по-различна, не си поставен под напреже-
нието от загубата на пари или точки от ранглистата. Играем заради 
играта, а подобно нещо не ни се случва”.

Липсата на напрежение ґ помогна

да спечели лесно първия си мач от турнира в Пекин. Пиронкова, ко-
ято по време на Олимпиадата беше поставена на 45-о място в све-
товната ранглиста на WTA, се наложи с 6:3, 6:4 над Домаховска само 
за 1,21 часа. Тя изигра силен мач, като и в двата сета поведе с по 3:0 
и така си улесни спечелването на сета. Докато залагаше на разнооб-
разната и бавна игра, полякинята удряше силно. Именно силовият 
стил на Домаховска притесняваше най-много българката. “Много се 
страхувах тези нейни удари да не започнат да влизат, защото тога-
ва няма спасение. За щастие допусна много непредизвикани грешки, а 
аз по-малко”, коментира тя.

Пиронкова знаеше за силните страни на противничката си, а също 
и това, че няма да може да ґ се противопостави с физическа игра. 
Тя умишлено забавяше темпото при разиграванията, докато Дома-
ховска се опитваше да вдига скоростта. Въпреки че настилката на 
кортовете беше твърда и бърза, тактиката сполучи. „Играй умно”, 
подвикваха от трибуните малцината български зрители, сред кои-
то помощник-треньорът на националния отбор по борба класически 
стил Стоян Добрев и президентът на Българската федерация по бад-
минтон Пюзант Касабян. 

“Мечтите ми се простират до следващия мач. Това е и най-близ-
ката ми цел –  да премина в следващия кръг”, каза пловдивчанката 
след мача, а там я очакваше доста по-солиден противник – Доминика 
Цибулкова.

Във втората си среща Пиронкова въобще не успя да влезе в играта 
и загуби с 2:6, 2:6 след 1,24 часа. “Беше труден мач. Всъщност труден 
за мен, за нея си беше лек. Загубата с 2:6, 2:6 е голяма и не много при-
ятна. Играх слабо за разлика от Цибулкова. Разочарована съм”, заяви 
след срещата българката.

Пиронкова изоставаше през цялото време в резултата, успя да 
направи един пробив във втория сет, но като цяло играта ґ не вър-
веше, за разлика от първия двубой. И този път срещу нея се изправи 
съперничка, която залагаше на мощните удари от крайната линия. 
Но за разлика от Домаховска, при Цибулкова нещата се получаваха. 
Поставената под № 16 в схемата словачка доминираше по всички по-
казатели – направи общо 25 завършващи удара срещу само два за Пи-
ронкова, а процентът ґ от първи сервис беше 76 срещу 51 на Цвети. 
Високата скорост принуди българката непрекъснато да се защитава 
и да направи 41 непредизвикани грешки. “Направих

много непредизвикани грешки,

направо не чувствах ударите си. Нямаше нищо общо с представянето 
ми в първия мач. Докато Цибулкова игра почти без грешка. Нейният 
стил е много остър, бърз и със силни удари”, коментира Пиронкова.

Пловдивчанаката допусна два последователни пробива в първия 
сет и по този начин загуби всякаква възможност да се бори за него. 
В началото на втория допусна още два, за да се стигне до 0:3, след 
което се върна съвсем за кратко в мача – 2:3. Това беше може би 
и моментът, в който можеше да се помисли за обрат. Надеждата 
се върна, но съвсем за кратко, защото веднага след това Цибулкова 
върна двубоя в познатото русло. “Докато свикна със стила ґ, мачът 
беше почти приключил. Не знам дали въобще успях да свикна до края. 
Той оказваше напрежение върху моята игра”, сподели българката след 
края на двубоя, видимо разочарована от представянето си. Тя си ос-
тави отворена вратата за следващо участие в Лондон, където да 
бъде по-зряла и с много по-голям опит.

Пловдивчанката ще е по-зряла след 
4 години за Лондон
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двАмАтА сАмОтНи 
БОксьОРи НА РиНГА 
ОстАвихА ПОБедите 
си ЗА лОНдОН

Огнян ГеОРГиев

Двамата български боксьори – Кубрат Пулев (над 91 кг) и Борис 
Георгиев (64 кг), заминаха с големи очаквания за Олимпийските игри в 
Пекин. Първият – със самочувствието, че е побеждавал почти всич-
ките си съперници при най-тежките. Вторият – като действащ ев-
ропейски шампион и носител на бронзов медал от Атина ’04.

Жребият прати Борето в потока, където големите имена от-
състваха. При Кобрата ситуацията беше по-тежка. Той трябваше 
да победи във втория си мач световния шампион Роберто Камареле, 
за да се докосне поне до бронза. Георгиев стартира по 
превъзходен начин. Той не остави никакви шансове на 
17-годишния американец Хавиер Молина (14:1).

„Кобра, кажи им, че съм много стронг” (б.а., от ан-
глийското strong – силен), с тези думи Георгиев се 
опита да използва своя съотборник за преводач пред 
чуждестранните журналисти.

Самият Пулев имаше задачата освен преводач да 
бъде и секундант и асистент на старши треньора 
Петър Лесов. Ролите на Георгиев и Пулев се размени-
ха няколко дни по-късно. Кобрата сложи ръкавиците, а 
Борето държеше пешкира и водата. Още в първия рунд 
на двубоя срещу Оскар Ривас обаче българинът инка-
сира четири много тежки удара. Те бяха отчетени от 
съдиите. Оттук насетне софиянецът беше в ролята 
на догонващ. Опитваше с тежки ъперкъти в тялото. 
Успяваше на моменти, но хитрият колумбиец започна 
да играе мръсно. За негов късмет реферът не му даде 

официално предупреждение. Поводи имаше достатъчно. В крайна 
сметка след осем минути игра Пулев отпадна безславно след пора-
жение с 5:11. 

Отпадането и липсата на медал доведоха след себе си тотална 
промяна на плановете на бившия носител на купа „Странджа”. Брон-
зовият медалист от Евро ’06 си правеше сметка да премине при 
професионалистите. Спечелено отличие от Пекин щеше да му вдигне 
неколкократно цената.

„Мога да отида при германците и да стана професионалист – каза 
Кобрата. – Може и да стана културист или да се бия в свободните 
боеве”.

27-годишният Пулев има достатъчно време, за да изкара още един 
олимпийски цикъл или да започне сериозна професионална кариера. 
Същото нещо важи и за Георгиев. Неговото поражение беше още по-
болезнено за всички фенове на бокса у нас. Надеждите за нещо голямо 
рухнаха още в първия рунд срещу монголеца Мунк-Ердене Уранчимег. 
Софиянецът имаше победа над него, но Олимпийските игри са съвсем 
различно състезание. Всички играят на 100 процента, а съдийските 
комбинации попариха не един и двама класни боксьори.

„Така и не разбрах как в първия рунд ме поведе с 5:1 – жалваше се 
след мача Борето. – От много години съм в бокса и знам как се наг-
ласят съдиите”.

Вечното

оправдание със съдиите донякъде има резон.

Още повече, че България нямаше свой представител сред арбит-
рите. 

Руснаците класираха само трима финалисти (две титли на Алексей 
Тишченко и Раким Чакиев). Кубинците за пръв път от 40 години си 
тръгнаха без титла от олимпиада. Те имаха четирима финалисти, но 
нито един от тях не докосна златото. Основната причина е бягство-
то на пет от най-добрите им звезди и преминаването на четирима 
от тях при професионалистите.

БО
кс

Кубрат Пулев (вляво) и Борис Георгиев (в средата) се изявиха като преводачи, секунданти и помощници на треньора...

Голямата изненада дойде от Китай. Доскоро тази голяма страна 
нямаше абсолютно никакви успехи и всяка победа на голям турнир 
се смяташе за сензация. Вече е факт, че домакините на ХХIХ Летни 
олимпийски игри спечелиха първото място в отборното класиране 
с два златни медала, едно сребро и един бронз. Сред държавите, ко-
ито изпревариха традиционно силни школи като Куба, Азербайджан, 
Франция и САЩ, са още Монголия и Доминиканската република. При-
съствието на последните две страни сред шампионите предизвика 
много дискусии. Кралят в категорията на Борис Георгиев (64) – Оскар 
Диас, спечели

няколко много скандални срещи.

Най-големият резил беше на полуфинала срещу французина Алексис 
Вастин.

Двубоят се игра пред погледа на президента на МОК Жак Рог и 
мощни освирквания при някои отсъждания на рефера. Малко след 
това един от шефовете на АИБА – румънецът Рудел Обрежа, скочи 
срещу другите босове на бокса. Той разкри, че съдийските наряди са 

...но Кобрата (с червения екип) се задържа на ринга в Пекин само 8 минути, а надеждите на Борето бяха разбити още в първия рунд на първата му олимпийска среща

променяни в последния момент, рефери са били викани на частни раз-
говори и още доста подобни обвинения. От Международната боксова 
асоциация веднага контрираха. Те нарочиха Обрежа за подстрекател и 
за човек, който е давал пари на ръка на съдия.

Шумотевицата беше много елегантно потушена.

Медалистите, кои заслужено, кои незаслужено, ще останат зави-
наги в историята. 

Поколението на Георгиев, Пулев, Детелин Далаклиев, преминалия 
при професионалистите Спас Генов и бившия световен вицешампи-
он за юноши – Салим Салимов, върви към залеза на своята кариера. 
Хубавото е, че отдолу има много талантливи бойци. Лошото е, че 
те често спират развитието си при навлизане в мъжката възраст. 
Техните имена ще изгреят в най-скоро време. Може би дори по-скоро 
от очакваното. Например на Европейското първенство в Ливърпул 
през ноември. Случайно или не, именно на британска земя след четири 
години талантите ще имат възможност да се борят за олимпийски-
те медали – на Игрите в Лондон.
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иРиНА 
кОНстАНтиНОвА 
– сАмОтНикът Ни в 
ЦиНдАО

Галаспектакъл на ветрилата в перлата на жълто море
калин кАтев

За мнозина олимпийската регата и в 11-те класа на ветроход-
ството мина някак си встрани от голямата шумотевица в Пекин. 
Циндао – градът, домакин на олимпийците във ветроходството, 
беше доста далеч от китайската столица – на около 700 км в югоиз-
точна посока, на брега на Жълто море. Циндао е от малките градове 
в Китай, само около 6 милиона жители, но пък е голямата гордост 
в съвремието на Поднебесната империя. Един от най-модерните 
градове по крайбрежието, той е перлата във все по-развиващия се 
морски туризъм на Китай. Ще кажете, ами Шанхай, Хонконг? Вярно, и 
двата мегаполиса са удивителни, но проектирани и строени предим-
но от “западняци”. Докато Циндао е местно творение, и то много 
сполучливо. Брегът върви от югоизточния залив през един полуос-
тров на север, може би около 30-40 км. Крайбрежната “променада” 
над плажовете е с чудни паркове, дворове с къщи от средиземномор-
ски тип, британски колониални сгради или в други стилове, умело съ-
четани в общия пейзаж, който напомня Ривиерата. Отзад, като фон, 
си представете силуетите на Маями, на внушителните билдинги на 
корпорации, банки и хотели, които обаче не може да припознаете с 
тези от Америка, заради

специфичния почерк на китайските архитекти.

Красота! Към всичко това сложете и марината – олимпийското 
пристанище, което със стила си вдига цената на Циндао още по-ви-
соко. Ветроходците олимпийци бяха настанени в условия, отговарящи 
на 7-звездни хотели. Както ми каза Явор Колев, треньорът на Ирина: 
“Абе, ако щеш вярвай, ваната с джакузито е в центъра на хола ми...”

Премиерата на Циндао като ветроходен център беше през 2006 

година с голяма международна регата, а сега си беше истински га-
ласпектакъл на ветрилата! Семейството на “гонещите вятъра” е 
многолюдно – близо 400 ветроходци се бяха събрали в Циндао, за да 
си разпределят отличията в 11-те класа. Заслужилите да спорят за 
отличията на Олимпиадата се състезаваха и по нова система – пър-
вите десет гонки бяха своеобразна квалификация, като в последната, 
11-та гонка, за разпределението на медалите участваха само пър-
вите десет...

Ирина Константинова, вече г-жа Бонтемп, представяше България 
за трети път на Летни олимпийски игри в уиндсърфинга. Тя беше

самотният ни ветроходец

и в Сидни. Спомням си тогава как ми се радваше и не вярваше, че ид-
вам специално за нея на пристана в Сидни. Ирина бе заедно с Веселин 
Нанев в Атина 2004. Сега е отново сама, като състезател в Циндао. 
Всъщност до Ирина беше нейният треньор Явор Колев и, разбира 
се, нейният съпруг Жулиен. Явор е млад специалист, но познавач, с 
верен усет и най-важното –   много безкористен и всеотдаен. Ще 
припомня, че 32-годишната Ирина беше в сериозно съперничество 
за олимпийската квота с по-младата и талантлива 21-годишна Пепа 
Мавродиева. Злощастна катастрофа не позволи на Пепа да отстоява 
докрай съперничеството си с Ирина. Самата г-жа Бонтемп беше в 
доста обтегнати отношения с родната ни федерация по ветроход-
ство, като от там не искаха да пращат Явор с нея. Дори искаха да 
свалят самата Ирина от самолета за Пекин, но това едва ли ще изне-
нада някого... Такива неща по нашите ширини, пък били те и “морски”, 
се случват често.

Факт е, че Ирина беше

най-стойностното момиче от България,

което можеше да остави следа в олимпийската регата. И тя го напра-
ви! Завърши на 12-о място в крайното класиране и само мъничко къс-
мет не ґ достигна, за да е сред десетте за финалната гонка. Започна 
колебливо в първата гонка – 18-а. В началото тръгна добре, но после 
се отклони от верния курс, като че ли не се довери на съветите на 
Явор, предпочете мъничко своенравието на собствената си натура 
и инстинкт и сбърка. Но нали всичко беше пред нея, пък и най-слабото 
класиране отпадаше... Във втората и третата гонка Ирина си дойде 
на мястото – две осми места. Тук трябва да споменем, че Ирина се 
бореше срещу оборудваните с какво ли не във висшата морска нави-
гация екипи на Александра Сенсини (Италия) –  олимпийска шампионка 
от Сидни, с бронз от Олимпиадите през 1996 и 2004 година, първа на 
Световното първенство тази година, на Барбара Кендъл (Нова Зе-
ландия) – олимпийска шампионка през 1992 година, със сребро и бронз 
от 1996 и 2000 година, с Джесика Крисп (Австралия), която правеше 
трети опит да стигне до олимпийски медал, бивша професионалист-
ка в уиндсърфинга, с олимпийската шампионка от Атина Фаустин 
Мере (Франция), с голямата звезда от последните три години, 23-
годишната Марина Алабау (Испания) – 2-ра, 3-та и 4-та от последни-
те три световни шампионата, европейска шампионка, още Бриони 
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Шоу (Великобритания), Зофия Клепачка (Полша) – първа в световната 
ранглиста и, разбира се, представителката на домакините Джиян Ин 
(със сребро от Атина и вече настояща олимпийска шампионка).

в средата на надпреварата времето се влоши

– мъгла, дъжд, непостоянен вятър, насечени вълни, непредвидими 
подводни течения. Ирина пак сбърка, особено в петата гонка, когато 
остана 18-а. Последваха две хубави класирания –  10-а в 6-ата и 7-ата 
гонки, удар в деветата – 2-ра! За съжаление – 13-а в десетата, не 
можа да се пребори с израелката Давидович и остана извън финална-
та десетка за медалите. И ако за медал не беше реално да си мечтаем 
дори, то за финал можеше. Самата Ирина след регатата беше много 
трезва в оценката си. “Това ми е мястото – ми каза тя. – Разбери, 

има три-четири-пет момичета, които наистина карат силно. Но 
останалите сме равностойни и винаги можеш да си по-напред или 
по-назад в класирането!” Да, така е. Нека само си помислим как с две 
състезателки искаме да впечатлим света на олимпиада във ветро-
ходството. Не става!

Но все пак медал във ветроходството, и то в уиндсърфинга, Бъл-
гария си има. Та нали Жулиен (със сребро) си е наш зет. Видяха се с 
Ирина преди четири години на Европейското първенство, харесаха се 
и се взеха. Ирина със сигурност има дял в неговото второ място на 
Олимпиадата. Та нали двамата тренират постоянно заедно. Самият 
г-н Бонтемп съжаляваше, че не е могъл да бъде по-близо до Ирина 
през цялото време в Циндао.

Българката си мечтаеше за нещо повече от 12-о място
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20 дНи в хРАмА НА 
сПОРтистите

Най-охраняваното и зелено село в историята на игрите
тодор шАБАНски

пресаташе на БОк за игрите

Най-голямото, най-важното и най-добре пазеното село на плане-
тата ще затвори врати, след като и последните участници в Пара-
олимпийските игри отпътуват от китайската столица в средата на 
септември. Кварталът на Пекин, където в продължение на 20 дни се 
подвизаваха топспортистите на света, ще се изпразни, за да останат 
само спомените на живелите в него за едно незабравимо олимпийско 
лято.

Имах журналистическия шанс за първи път в живота си да бъда в 
продължение на три седмици неотлъчно в селото и да бъда постоянно 
близо до спортистите и по-специално до българите. Като пресаташе 
на олимпийската ни делегация успях да видя и усетя нещата от другата 
страна, защото досега имах впечатления само и единствено от пози-
цията на медиите. 

На практика селото представляваше един

непрекъснато излъчващ динамика организъм.

Животът в него никога не спря или не замря. Само през нощта, и 
то отчасти, се намаляваха оборотите, за да се завъртят отново и 
отново на следващия ден с пълна сила. 

Селището беше изградено от 6-етажни жилищни блокове, построени 
специално за Игрите в северната част на Пекин. Всичко преливаше от 
зеленина и изкусно, с много труд поддържани цветя. Самите спортис-
ти непрекъснато споделяха, че това е най-свежото и зелено село от 
досегашните.

Кварталът беше опасан с два кордона високи телени огради, което 
беше единственото грозно нещо покрай него. Между двата реда мрежи 
бяха разположени на около 50 метра един от друг постове на китайска-

та народна армия. Войничетата стояха мирно и не мърдаха, въпреки 
непоносимата влага и жега. Единственото им “удобство” беше чадър, 
който им пазеше относителна сянка. Все пак, когато минаваш покрай 
тях и си сам, солдатите си позволяваха да нарушат скуката и устава, 
като тихо ти подвикват “Хелоу”. 

Мерките за сигурност достигаха абсурда 

Да влезеш в селото беше истинска сага. Първо моторните превоз-
ни средства преминаваха специална проверка, където едва ли не ги 
разглобяваха на части. За първи път виждам дори капаците на двига-
телите да се отварят и с фенерчета да се оглежда динамото. После 
всички пътници слизаха и преминаваха най-напред през визаулен прег-
лед на акредитацията. Тя се поставяше в специална ниша, над която 
беше монтирана камерка, за да сравни моментално фотоса ти. Ако 
там светнеше зелено, продължаваш, ако ли не – предстоят разправии. 
Следва трети тест – като на аерогарите през детектори за метал. 
И накрая последната проверка беше ръчна, като с подвижен детектор 
преминаваха по цялото ти тяло отпред и отзад. Понякога една подобна 
проверка отнемаше над 5 минути, което беше страшно неудобство, но 
в ерата на тероризма просто не е измислен по-добър вариант.

Целият квартал беше разположен в квадрат с размери приблизител-
но два на два километра. Имаше вътрешен транспорт от движещи се 
безшумно и безвредно за въздуха електрически автобуси, но те обика-
ляха така бавно селото, че повечето жители навъртяха огромен “личен 
километраж”. 

Това породи и много

алтернативни решения за придвижване.

Първо се появиха сгъваеми минивелосипеди (цена 30 долара), които 
холандците бързо надушиха в близкия мол. След това британците от-
криха и закупиха електрически скутерчета – минимотоциклети с цена 
300 долара, които също забръмчаха из селото. После се появиха и лет-
ните кънки, за да завърши “транспортизацията” на спортистите с... 
тротинетки.  

Самото село беше до два много широки булеварда, които се пресича-
ха на кръст. Точно в центъра беше изградена “Зоната на мира” – стена, 
където се подписваха ВИП гостите, включително и президентът на 
Република България Георги Първанов. Имаше и една изключително кра-
сива композиция от “нарисувани” с цветя пет преплетени кръга и до 
тях – петте талисманчета на Игрите. 

Ресторант с размерите на 4 футболни игрища

В непосредствена близост до тази зона беше ресторантът. Той беше 
в две гигантски палатки, в които се извършваше най-голямото масово 
хранене на планетата. В деня на откриването кетърингът на Игри-
те изхрани 75 000 души. В двете огромни халета имаше дълги редици 
маси и столове, а между тях шублери, отрупани с всевъзможни ястия. 
Отделните секции с плодове и салати бяха най-търсените по време на 
Игрите. Всяка една палатка беше с размерите на два футболни тере-
на и представете си как това пространство се охлаждаше с огромни 
климатици.

С пластмасови табли спортистите си избираха и сипваха в карто-
нени чинии и панички желаното, като после сами си отсервираха. До 
контейнерите за изхвърляне ги чакаха доброволци, които сортираха 
хранителни от нехранителни продукти. Ножовете, вилиците и лъжици-
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те бяха пластмасови. През цялото време звучеше тиха музика. Инте-
ресно е, че въпреки огромния наплив никога не се чакаше повече от 10 
секунди пред отделен щанд, а те в в ресторанта бяха изградени в три 
основни секции – средиземноморска, азиатска и международна кухня. 
Винаги имаше спагети и ориз, останалите менюта варираха.

Забранено беше да влизаш с раничка, както и да изнасяш храна от 
ресторанта. Единственото изключение беше за щанда на “Макдоналдс”, 
където в хартиен плик можеше да вземеш за “вкъщи” напитки и храна.

Огромни хладилници на излизане предлагаха напитки от продукция-
та на “Кока-Кола”, сладоледи и млечни пордукти. До всяко ястие имаше 
табелка с точните показатели за протеини, въглехидрати, мазнини и 
т.н., което се правеше с такива подробности за първи път на Олим-
пиада. Също в ресторанта беше изграден и специален щанд, където 
желаещите получаваха безплатни съвети за диетично и здравословно 
хранене.

Спор за най-атрактивната украса

От главното кръстовище се навлизаше в жилищната зона. Там пред-
ставителите на отделните нации бяха настанени във входовете на 
блоковете, като имаше негласно съперничество кой ще направи най-
добра и атрактивна украса на щабквартирата си. Знамена, плакати, 
кукли и талисмани висяха по балкони, прозорци и калкани, за да инди-
кират националната принадлежност. В междублоковите пространства 
бяха изградени фонтани с приказно красиви градини. 

Функционирането на селото се допълваше от наличието на клини-
ка, поща, банка, два магазина, полицейски пункт, фитнес, игрални зали, 
басейн и пералня, където безплатно след 12 часа ти връщаха чисто 
(но неизгладено) прането. Имаше и кметство с кметица, което беше 

Българският блок в селото се познаваше отдалеч

изградено в типичния за Китай стил.
Стаите бяха с по две легла, по 4 в апартамент, разполагащ с три 

бани. Оборудването им беше твърде семпло, дори спартанско – на чо-
век се полагаше легло, нощно шкафче и гардеробче. Нищо друго – ин-
тернет, телевизори, сателитни програми, телефони и други удобства 
– не, просто забравете! За свикналите на доста лукс и можещи да си 
позволят висок стандарт спортисти това беше, меко казано, диском-
фортно, но пък от друга страна,

предоставяше идеална възможност да се концентрираш

и да се изолираш преди най-важните стартове в кариерата ти. Може 
би и заради липсата на телевизия, интернет и телефони в стаите оби-
тателите на селото вечер се събираха пред отделните входове на бло-
ковете и в тези своеобразни “седенки” имаше нещо много интересно 
като атмосфера, непринуденост, нови запознанства, че дори и флирт.

Късно вечер – дори след полунощ – ресторантът се превръщаше 
в нещо като минидискотека. Масите и столовете се преместваха 
встрани и музиката, която цял ден звучеше нежно от тонколоните, се 
увеличаваше и ставаше много по-динамична. Това обаче не привличаше 
много младежи, тъй като не тази беше причината те да се съберат 
през лятото на 2008 година в Пекин. А и освен това алкохолът беше 
табу в селото. Дори и бирата. В единствения магазин се предлагаше 
само едно безалкохолно пиво, с вкус на буламач.

Изобщо един жив и пулсиращ 24 часа организъм, който постепенно 
ще затихне и ще се изпразни от живот. След стартовете на олимпий-
ците и параолимпийците кварталът ще бъде предоставен на трайни-
те си обитатели. Всички апартаменти отдавна са продадени, тъй че 
до месец-два тук, в най-новия и хубав регион на китайската столица, 
ще се заселят тези, които цял живот ще се гордеят, че живеят в олим-
пийското село на пекинската Олимпиада.

Президентът Георги Първанов беше разведен из олимпийското село от 
председателя на БОК Стефка Костадинова

В блока на българската делегация
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ОлимПиЙскиЯт 
ПРОект НА БНт
в деЙствие 

Боряна тОНчевА

За първи път в 50-годишната си история БНТ се нареди до големи-
те световни телевизии в отразяването на Олимпийски игри. В Пекин 
държавната телевизия имаше екип от 30 души и собствен студиен 
комплекс с най-съвременно оборудване. Дигиталното студио в меж-
дународния радио-телевизионен център даде възможност на екипа да 
подбира сам състезанията, които излъчва, да продуцира собствени 
олимпийски новини с основен акцент представянето на българските 
спортисти и да произвежда ежедневна студийна програма. Благодаре-
ние на тези условия БНТ успя да покаже предимно на живо представя-
нето на всички български спортисти, които бяха включени в мулти-
латералната програма. Включванията със собствени материали в 
новинарските емисии в 12.00, 18.00 и 20.00 обогатиха изключително 
много отразяването на Игрите. Много висока бе и оценката за качест-
вото на картината и стереозвука, който подаваше БНТ от мястото 
на събитието. Олимпийската състезателна програма започваше в 5 

сутринта българско време всеки ден и завършваше между 18.00-19.00 
часа. Обобщението на деня правеше дневникът

 „днес на игрите”.  

В 90-те минути на предаването зрителите имаха възможността 
да видят обобщение на най-интересното от деня, интервюта със све-
товни звезди и всички подробности за представянето на нашите, в по-
вечето случаи с коментар на живо от самите тях и техните треньори. 
В студиото на БНТ гостуваха българските медалисти – олимпийската 
шампионка Румяна Нейкова, „сребърната” Станка Златева, борците 
Явор Янакиев, Радослав Великов и Кирил Терзиев, както и много други 
наши спортисти. Разбира се, зрителите на БНТ видяха и големи имена в 
българската спортна история като Стефка Костадинова, Светла Оце-
това, Ваня Гешева и др. Така можехме да  проследим не само  спортните 
изяви на българите, но да видим лично от тях радостта и вълненията 
от участието им в Игрите. В  предаването имаше и специална рубрика, 
която запозна зрителите отблизо с Китай, както и ежедневни анкети 
и преглед на печата, който беше осъществен със сериозната подкрепа 
на колегите от печатните медии. В „Днес на игрите” зрителите видя-
ха и ексклузивни интервюта с мегазвезди като Коби Брайънт, Леброн 
Джеймс, Лио Меси и много други. Проектът „Пекин” на БНТ е едно доб-
ро начало и модел, който да бъде следван и развит в отразяването на 
следващи големи спортни събития. 
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БОк РАЗдАде ПРемии НА медАлистите От ПекиН  

стефкА кОстАдиНОвА: „Пет медАлА Не сА мАлкО, 
НО тРЯБвА дА вЗемем меРки”

РумЯНА НеЙкОвА:
“съхРАНи ме желАНиетО ЗА РеАлиЗАЦиЯ”

сРеБРО и БРОНЗ ЗА БълГАРиЯ

в тъРсеНе НА ОлимПиЙски НАдежди

фиНАл НА „шАмПиОНите тРъГвАт От училище”
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стефкА кОстАдиНОвА:
„Пет медАлА Не сА 
мАлкО, НО тРЯБвА дА 
вЗемем меРки”

Наболели проблеми постави председателят на 
Българския олимпийски комитет стефка костадинова 
по време на награждаването на българските носители 
на медали от игрите в Пекин

– Какво е състоянието на българския спорт, г-жо Кос-
тадинова?

– За жалост след 1989 година той не е това, което беше, но 
въпреки всичко на фона на останалото в държавата продължава да 
създава поводи за радост.

– Как оценявате представянето на олимпиадата в Пе-
кин месец по-късно?

– Мястото, което българският спорт заслужава, е много по-ви-
соко, но според мен в тази ситуация пет медала не са никак малко. 
Пожелавам на някои от колегите, които непрекъснато критику-
ват спорта, първо да застанат на почетната стълбичка.

– Смятате ли, че България разполага с достатъчен ре-
сурс от талантливи хора, от които да се родят новите 
звезди в спорта?

– Определено разполагаме с такива, но са необходими подходящи 
условия те да бъдат развити. Ако не вземем мерки, след четири 
години в Лондон резултатите ни няма да са по-добри. Искам да 
обърна специално внимание на медалистите от Параолимпийски-
те игри. Това са хора, които заслужават нашето преклонение и бла-
годарност. Те наистина са герои.

– оптимист ли сте за бъдещето на българския спорт?
– Аз винаги съм била оптимист и смятам, че има надежда. Но 

трябва всички заедно да се заемем с нелеката задача да решим 
проблемите. За съжаление спортът не е приоритет на държава-
та. А има нужда от поне малко кредит на доверие.

– Какво конкретно искате да промените?
– Аз лично не мога да променя нищо, но е важно да се обърне 

внимание на талантите и на техните треньори. Оттам тръг-
ва всичко. Задължително е да възстановим спортните училища. 
Друг важен фактор е задружността. Трябва да сме единни, да няма 
провокации и допинг скандали, които да отблъскват хората от 
спорта. Недопустимо и смешно е децата да имат само два часа 
физическо възпитание седмично. Нещата са много. Затова в най-
скоро време се ангажирам да направим една кръгла маса, на която 
да обсъдим по какъв начин българският спорт може отново да из-
качи Олимп.

– БоК ли ще организира тази кръгла маса?
– Да, Българският олимпийски комитет ще я организира и ще 

бъдат поканени всички, които имат отношение към българския 
спорт.

– Усещате ли липса на финансова подкрепа от държа-
вата?

– Не бих казала, че ми липсва финансова подкрепа. Например през 
месец септември беше организиран Младежки олимпийски фес-
тивал, изцяло финансиран от държавата. Но искам да кажа нещо 
друго, с риск да прозвучи банално. Нека шепата богати хора, които 
обичат спорта и отделят пари за инвестиции в него, да бъдат 
облекчавани от данъци. Трябва да работим за това да има добри 
спортни школи и специалисти в страната, за да не бягат, както 
талантите ни. Иска ми се обществото отново да повярва, че 
спортът е лицето на държавата.

– Защо построяването на една спортна зала се оказа 
толкова тежък проблем?

– Положението с базата наистина е сериозно. Ако не създадем 
условия за работа, никога няма да можем да се мерим със сили като 
Русия или САЩ. Без държавата не може да се реши проблемът с 
базата. Тези обекти и съоръжения струват много милиони, които 
няма откъде да дойдат освен от нея.

БОк РАЗдАде 
ПРемии НА 
медАлистите
От ПекиН

Българският олимпийски комитет (БОК) и неговият генерален 
спонсор Първа инвестиционна банка (ПИБ) раздадоха общо 64 000 лева 
премии и 7 мобилни телефона от БТК на носителите на медали от 
Летните олимпийски и параолимпийски игри в Пекин. Председателят 
на олимпийската ни централа Стефка Костадинова и изпълнителни-
ят директор на банката Мая Георгиева бяха в ролите на добрите феи 
на тържеството в Гранд Хотел София.

Пред очите на голяма част от представителите ни на Игрите, 
спортни ръководители, бизнесмени, майката на Димитър Бербатов 
– Маргарита, и журналисти, чек с най-голямо покритие – 20 000 лева, 
получи олимпийската ни шампионка на скиф Румяна Нейкова. Тя стиг-
на до златото на петата си олимпиада. „В момента на дневен ред са 
празниците. Идва Коледа и Нова година и едва след тях ще мисля за 

вода и лодки”, сподели Руми, а след това заедно с нейния съпруг и тре-
ньор Свилен Нейков заслужиха и личните поздравления от майката на 
капитана на националния ни тим по футбол и играч на “Манчестър 
Юнайтед”.

Сребърната медалистка по борба Станка Златева получи 10 000 
лева. „В Лондон ще гоня по-добро класиране”, беше лаконична вице-
шампиноката. Носителите на бронзови отличия – Радослав Великов, 
Кирил Терзиев и Явор Янакиев – по 6000 лева.

Същите по размер премии получиха и призьорите от Параолим-
пийските игри – вицешампионката на диск Стела Енева и третата 
на копие Даниела Тодорова.

Така БОК постави началото на една традиция и за летните олимпи-
ади, от която всички останаха доволни. Досега централата даваше 
само почетни и морални отличия. За първи път на Зимните игри в 
Торино през 2006 година медалистката в шорттрека Евгения Рада-
нова получи парична премия за постижението си.

Церемонията започна с изпълнение на „Излел е Дельо хайдутин” от 
Нина Николина, след което водещият Ники Кънчев извика за привет-
ствие Стефка Костадинова. 

Изненада за генералния партньор на БОК подготвиха спортисти-
те ни, като Йордан Йовчев и Мая Пауновска от ансамбъла излязоха и 
връчиха олимпийска фланелка, поставена в рамка, с автографите на 
всички олимпийци и параолимпийци на България.

„Пет медала не са никак малко, като знаем за какво става въпрос 
– коментира Стефка Костадинова. – Благодаря на тези златни мом-
чета и момичета, които ни донесоха толкова радост”.

БО
к

Грацията Мая Пауновска и гимнастикът Йордан Йовчев изнасят фланелката с 
подписите на всичките ни спортисти от Пекин – подарък за генералния спонсор на 

БОК – Първа инвестиционна банка 

Всички наградени на финала на официалната част на тържеството
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сРеБРО и БРОНЗ ЗА 
БълГАРиЯ

Българка бе част от факелната щафета

България спечели сребърен и бронзов медал от Параолимпийските 
игри в Пекин. Стела Енева и Даниела Тодорова зарадваха страната ни 
съответно в надпреварите по хвърляне на диск и копие. За разлика от 
Игрите в Атина, където родината ни остана с едно пето и две втори 
места, сега имаме две медалистки.

От 6 до 17 септември в Пекин бяха раздадени 472 комплекта меда-
ли. Титли спечелиха 52 страни, а медали – 76. На Параолимпиадата по-
малко страни спечелиха медали, отколкото на Олимпийските игри на 
същите съоръжения. През август държавите, тръгнали си с отличие 
от китайската столица, бяха 87. 

“тези игри бяха нещо велико.

Мисля, че всички видяха това. 
Организацията беше отлична”, 
каза Филип Крейвън, президент на 
Международния параолимпийски 
комитет. Общо 91 000 човека бяха 
запълнили капацитета на стадион 
“Птиче гнездо” в Пекин по време на 
церемонията на закриването, коя-
то по нищо не отстъпваше на за-
криването на Игрите през август. 
За параолимпийските надпревари 
бяха продадени около 1 292 000 
билета, а участие в дисциплините 
взеха повече от 4000 спортисти.

Българските най-големи очак-

вания се възлагаха на Стела Енева. В първата си дисциплина – тлас-
кането на гюле, тя за малко се размина с медал и остана четвърта. В 
най-добрия си опит българката прати уреда на 10,28 метра. Другата 
ни представителка в дисциплината – Иванка Колева, завърши 6-а с 
9,44 метра. Титлата спечели Нжидека Язи (Нигерия) с 10,96 метра 
(нов световен рекорд). Нейни подгласнички станаха Анхелес Ортис 
(Мексико) – 10,94 метра и Надя Меджемедж (Алжир)  – 10,93 метра. 
Призьорките бяха наградени от председателя на ДАМС и първи за-
местник председател на БОК Весела Лечева на стадион “Гнездото” 
в Пекин. 

Стела Енева оправда очакванията, като спечели сребро в мятане-
то на диск в клас F57/58. В категорията на спортистите с протези 
Енева зае второто място с 34,58 метра, като

остава само на 63 см от шампионската титла,

която извоюва Еучария Нжидека (Нигерия) с 35,21 метра. Трета е 
Надя Меджемедж (Алжир) с 28,74 метра.

Два дни преди това на 
Параолимпиадата Даниела 
Тодорова донесе първото 
отличие за страната ни 
– бронз на хвърляне на ко-
пие в клас F54/56. Състеза-
телката от Казанлък пра-
ти уреда на 19,38 метра, 
което е неин личен рекорд. 
С титлата триумфира 
германката Моника Вилинг 
– 23,99 метра.

Параолимпийската шам-
пионка в тласкането на 
гюле от Сидни 2000 Иванка 
Колева записа участие в 
пета олимпиада. 40-годишната Колева се представи достойно и в 
трите дисциплини, в които стартира – диск (10-а), гюле (6-а) и копие 
(8-а с 16,72 метра).

Европейският шампион и втори в света Дечко Овчаров зае седма-
та позиция в мятането на копие и диск. На диск той постигна 39,25 
метра при първия си опит, което е негов личен рекорд. Радостина 
Иванова стана четвърта на 100 метра, а в скока на дължина остана 
последна, след като направи само един опит от 2,13 метра. Осмият 
на Игрите в Атина през 2004 година и сребърен медалист от Све-
товното през 2006-а Мустафа Юсеинов окупира шестото място 
на диск. Малшанс имаше Спас Спасов в надпреварата по вдигане на 
тежести с три фаула на 175 и на 185 кг. Радослав Златанов записа 
шеста позиция на 100 метра с време 11,11 секунди, което е негово 
лично постижение, и отпадна в сериите на 200 метра.

България беше представена от осем състезатели на Параолим-
пийските игри в Пекин. Всички те бяха облечени с официални облекла 
от „Агресия” и спортна екипировка „Пума”, както бяха и колегите им 
на Олимпиадата месец по-рано.

България пък имаше и своя представител в щафетата с олимпий-
ския огън в Пекин. Иванка Колева получи покана да стане част от тър-
жественото пренасяне на факела с олимпийския огън на откриването 
на 6 септември на Параолимпиадата. Златната ни медалистка на гюле 
от преди осем години имаше тази привилегия след достойното си 
участие в Барселона 1992, Атланта 1996, Сидни 2000 и Атина 2004.

Стела Енева гордо развява родния 
трибагреник в Пекин

Даниела Тодорова с медала на олимпийс-
кия стадион „Птичето гнездо”

в тъРсеНе НА 
ОлимПиЙски 
НАдежди

500 юноши и девойки от цялата страна мериха сили
в седем спорта

Албена стана арена на първия по рода си у нас спортен фестивал 
„Олимпийски надежди”. Той беше иницииран и организиран от Бъл-
гарския олимпийски комитет и Българската спортна федерация за 
деца, лишени от родителски грижи, с подкрепата на Държавната 
агенция за младежта и спорта и домакин курортен комплекс „Ал-
бена”.

500 юноши и девойки от цялата страна от 4 до 7 септември 
мериха сили в седем спорта – плажен волейбол, баскетбол, тенис 
на маса, плажна борба, плуване, футбол и лека атлетика, на те-
риторията на морския ни курорт. Състезанията по плажна борба 
направиха своя дебют в България.

Фестивалът премина под мотото „Да открием новите олим-
пийски надежди на България”. Младежката проява е заредена с иде-
ята на миниолимпиада за българските спортни таланти, а успе-
хите им бяха следени от опитни треньори и специалисти. Това е 
само началото на инициатива за спасяването на българския спорт, 
защото без подобни събития за децата ни няма как да открием 
следващите ни медалисти на голямата международна сцена. 

„Ще се радвам, ако вие бъдете представители на България на 
следващите Олимпиади” – казва в обръщение към децата участни-
ци Стефка Костадинова, председател на БОК.

„Това е идеалният начин да открием някой нешлифован диамант, 
който тепърва може да блесне за България. Трябва да има такива 
събития. Моят призив е тези турнири да бъдат ежегодни. Изос-
танахме, но сега можем да наваксаме в правилната посока” – казва 
спортният директор на „Олимпийски надежди – Албена 2008” Ана-
толи Илиев.

Регламентът на състезанията в Албена беше изцяло съобразен 
с правилниците на съответните федерации, а за резултатите 
във всеки един от седемте спорта следеше ресорен отговорник с 
нужната квалификация.

500 деца от цялата страна усетиха тръпката на надпреварата в морския курорт

Не само баскетболистите, а и всички останали 
получиха фланелки с логото на проявата

За призьорите, както в тениса на маса, така и в останалите шест спорта,
имаше купи и медали

Ал
Бе

НА
 2

00
� 



112

ф
иЗ

ку
лт

уР
А

фиНАл НА 
„шАмПиОНите 
тРъГвАт От 
училище”

9� момичета и момчета взеха участие във финалите
на третата ученическа олимпиада Globul START

На 27 септември завърши финалният кръг на Третата спортна 
ученическа олимпиада Globul START 2008. В тазгодишното ґ издание 
се включиха деца на възраст между 9 и 15 години от 257 училища от 
цялата страна. Мотото на лекоатлетическите състезания е „Шам-
пионите тръгват от училище!”, а почетен председател на инициати-
вата е Стефка Костадинова, председател на БОК.

96 момичета и момчета, класирали се на първо и второ място от 
състезанията в градовете участници, се надпреварваха във финали-
те на Националния стадион „Васил Левски”. Състезателите преме-
риха сили в четирите

дисциплини, които са задължителни и в часовете

по физическо възпитание в училище – пробягване на къса дистанция 
(50 м), пробягване на дълга дистанция (300 м за момичета и 600 м 
за момчета), скок на дължина от място с двата крака, хвърляне на 
3-килограмова плътна топка.

Шампиони в първа възрастова група –  3-ти – 4-ти клас стана-
ха Ана-Мария Стоилова (Пловдив) и Радослав Стефанов (Варна). За 
първото място във втора възрастова група – 5-и – 6-и клас, се 
пребориха Илияна Кънева (Сливен) и Костадин Казаков (Бургас). При 
най-големите – 7-и – 8-и клас, най-добри резултати показаха Вилия 
Тодорова (Сливен) и Николай Фердов (Сливен).

„За нас програмата Globul START е един дългосрочен социален ан-
гажимент и съм сигурен, че тя дава вече своите резултати. Всички 
усмихнати детски лица, които виждам сега, ме карат да мисля, че 
сме успели да насърчим младите хора да спортуват и най-важното, 
че сме им вдъхнали кураж в собствените им възможности. Вярвам, 
че това е правилната стъпка към откриването и развитието на бъ-
дещите шампиони на България”, заяви Иван Басан, директор „Обслуж-
ване на клиенти” в Globul.

“Инициативата Globul START за поредна година показва, че е един 
добър пример за това как частният бизнес в България, съвместно с 
институциите в страната, могат успешно да работят за

подобряване на здравето на българските деца

и за изграждането на спортния дух у тях”, заяви Стефка Костадино-
ва, председател на Българския олимпийски комитет и почетен пред-
седател на олимпиадата Globul START 2008.

Костадинова и Басан наградиха победителите в отделните кате-
гории. Като на истинска олимпиада, освен медали и грамоти, всички 
участници получиха награди от Globul и от магазини Sport Mania. 

Съорганизатори на Globul START 2008 са Българският олимпийски 
комитет, Държавната агенция за младежта и спорта, Министер-
ството на образованието и науката, Българската асоциация „Спорт 
за всички” и общините домакини, в които се проведоха регионалните 
състезания. 

Най-атрактивно беше бягането на къса дистанция от 50 метра

Стефка Костадинова награждава призьорите при момчетата
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инстинктът на победител на българката отвя 
китайския синдром

Златна усмивка изтри сребърните сълзи на Станка Златева от за-
губата ґ на финала на Летните олимпийски игри през август в Пекин. 
На Световното първенство в Япония 25-годишната състезателка 
за трети път стана номер 1 в категория 72 кг и това я изстреля на 
върха на щастието. “Дълго време загубата на олимпиадата ми те-
жеше и непрекъснато изживявах този нещастен миг от кариерата 
си, но сега вече съм възродена”, каза спортистката, родена в сливен-
ското село Крушаре.

На финала в Токио Станка победи дебютантката Ян Хун (Китай). 
Така тя се

измъкна от черната сянка на китайската прокоба,

застигнала я в олимпийската столица. Там русата българка изживя 
най-кошмарния момент в спортната си кариера. Триумфалният ґ ход 
беше пресечен на финала от председателя на домакините Ван Цзяо с 
туш в 1,59 мин. от началото на срещата. Българката не говореше за 
реванш преди Световното първенство в Страната на изгряващото 
слънце. Дълго време тя дори обмисля дали изобщо да се бори там. До 
нея в този момент отново беше треньорът ґ Симеон Щерев, който 
по убедителен начин ґ доказа, че няма от какво и от кого в света да 
се плаши. „Успях да подготвя и настроя Станка”, каза с присъщата 
си скромност Щерев, който върна с нова сила инстинкта на победи-
тел на състезателката си. Китайският синдром е вече зад гърба на 
русото момиче и тя отново показа красотата на широкия спектър 
от уменията си.

Цзяо се скри след олимпиадата. На тепиха в японската столица ки-
тайците извадиха друга състезателка – Ян Хун, основно партньорка 
на шампионката. Пред погледа на друг велик българин, мачкащ наред 

в сумото – Калоян Махлянов – Котоошу, състезателката ни показа 
истинския си облик на непобедима звезда. „Ден преди състезанието 
се отърках в Котоошу. Това ми преля още сила. Той е голям шампион. 
Вдъхна ми още по-голяма увереност. Каза ми: „Ти си номер 1 и утре 
трябва да го докажеш”.

Българката извоюва

медали и от трите големи първенства

през тази година – два златни от европейската и от световната 
надпревара и един сребърен от Олимпиадата. През 2008 година това 
не се отдаде на никой друг наш състезател, в който и да било спорт. 
Затова тя е и фаворит на Международната федерация по борба 
(ФИЛА) за спортист № 1 при жените и за тази година, след като в 
предишните две години беше отвяла конкуренцията за „Златния кец”, 
връчен ґ лично от президента на ФИЛА Рафаел Мартинети по време 
на Игрите в Пекин.

Все още Станка не иска да признае какво точно ґ каза друг голям 
наш спортист – трикратният олимпийски вицешампион в борбата 
Александър Томов, когато болката ґ беше изпепеляваща. Добродуш-
ният великан винаги споделя, че малшансът, който на три пъти го 
оставя без олимпийско злато, го преследва досега насън и наяве. Ни-
кой от 17-те му медала от големи първенства, между които пет све-
товни и пет европейски титли, не е компенсирал липсата на злато 
с петте преплетени кръга. В Пекин, часове след второто място на 
българката, легендата в класическата ни борба и най-силната жена 
в света

лееха сълзи, подпрели чела на една стена

в нашето посолство, загърбили останалия свят. „От бате Сашо все-
ки може да научи много – отклонява Станка въпроса. – Той е пример 
за мен и ми дава много сила. Той е един от хората, заради които не се 
отказах от участие на Световното първенство. Заради много дру-
ги като него и заради всички, които обичат борбата, съм длъжна да 
продължа напред”.

От разстоянието на времето загубата на Станка в Пекин изглеж-
да сякаш е била програмирана от добра орисница. Защото най-сил-
ната жена в света остана в борбата с мисъл за златото на Игрите 
в Лондон през 2012 година. 
„Исках да спечеля злато 
в Пекин, за да ми отпадне 
този ангажимент – каза 
Станка.  – Всички чакаха да 
бъда първа и това страш-
но ми тежеше. Когато 
излязох на финала и видях 
президента Георги Първа-
нов със знамето – като 
че ли изключих. Мечтаех си 
за злато, за да мога след 
това да се наслаждавам 
на борбата и да побежда-
вам, но не по задължение. 
Е, това се отлага с няколко 
години”.
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Родена на 01.03.1983 г. в с. Крушаре, Сливенско.
Първи треньор: Демир Демирев от 1997 г.
Клуб: „Левски” с треньор Симеон Щерев.
Олимпийска вицешампионка от Пекин 2008.
Трикратна световна шампионка: Гуанджоу 2006 
(Китай), Баку 2007 (Азербайджан) и Токио 2008 
(Япония).
Трикратна европейска шампионка: Москва 2006 
(Русия), София 2007 и Тампере 2008 (Финландия).
Бронзова медалистка от Евро 2005 във Варна.
Световна вицешампионка за девойки от Истан-
бул 2003 (Турция).
Европейска шампионка за девойки от Тирана 2002 
(Албания).
Европейска шампионка за кадетки през 1999 г. и 
2000 г.
Спортист № 1 на България за 2007 г.
№ 1 в света в женската борба за 2006 г. и 
2007 г.

Трикратната световна шампионка доказа, че китайките не са 
непобедими

Тандемът Станка Златева и треньорът ґ Симеон Щерев се задоволяват само със златните медали
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копиехвъргачката даниела тодорова със счупен 
прешлен спечели бронз на Параолимпиадата

Лекоатлетката Даниела Тодорова сбъдна две мечти – да се със-
тезава на олимпийски игри и да спечели медал в хвърлянето на копие. 
Само че в сънищата си момичето от Казанлък не се виждало точно 
на такива игри. Защото тя участва на Параолимпиадата в Пекин за 
хора в неравностойно положение, а като републиканска шампионка се 
готвеше за другата.

Даниела тръгва за голямото си състезание с една-единствена цел 
– да спечели медал и с премията да си купи протези, 
без които не може да проходи. „Очаквах, че ще взема 
медал, но не исках да казвам на никого. Беше толкова 
важно за мен. Всички средства ще отидат за възста-
новяването ми, а трябват много пари”. За среброто 
си тя получи 6000 лева от БОК.

Амбицирала се, след като с баща ґ се качили на кола-
та и отишли до Истанбул, за да купят жизненоважни-
те за прохождането ґ протези. Казали им, че в Турция 
са най-евтини и едната е около 1200 лева. На място 
обаче им поискали 6000 евро и те поели по обратния 
път само с поредното разочарование.

На 8 март 2006 година

животът показва жестоката си страна

на Даниела Тодорова. Националката и републиканска 
шампионка по хвърляне на копие е на подготвителен 

лагер на Белмекен. Вдига щанги в залата за силова подготовка. Лос-
тът с тежести се изплъзва от ръцете ґ, пада и чупи 11-ия ґ гръбна-
чен прешлен и уврежда гръбначния ґ мозък – прекъсната е връзката 
от главния мозък към краката и колената се подгъват неконтроли-
руемо. Започва борба за спасяването ґ. 30 хиляди лева се събират от 
организирана национална кампания за събиране на средства за лече-
нието ґ. На три пъти ґ присаждат стволови клетки, но всеки път 
след това се чувства по-зле и по-зле. Сега обмисля лечение в Русия 
или Израел.

Ударната ґ подготовка за олимпиадата, която тя никога не нарича 
параолимпиада, протича само за пет месеца. За по-малко от година 
подобрява постижението си с 5 метра. Преди това времето ґ е анга-
жирано с операции, рехабилитации и посещения по санаториуми.

Със семейството си – бащата Тодор, майката Иванка и брат ґ Ра-
достин, и с приятеля си Кольо Нешев, също копиехвъргач и олимпиец 
от Пекин, Дани решава да участва. „Отначало не бях много съгласна, 
защото на първо място за мен е възстановяването ми – да стъпя 
отново на крака. После си казах, че трябва да се върна към стария си 
начин на живот”. През ден брат ґ Радостин, който вече ґ е треньор, 
я кара с кола на тренировки. В другите дни 

хвърля на една полянка в парка

до дома им. Още на първото си състезание в инвалидната количка в 
Чехия покрива норматив за Олимпиадата в Пекин.

Възстановяването ґ, макар и бавно, върви добре. „Става дума за 
възстановяване на нерви, а при нервните клетки процесът е много 
бавен. Въпреки това всеки ден съм по-добре и по-добре”. Всеки месец 
е или в Поморие, или в Павел баня на рехабилитация. След травмата 
Даниела можела да мърда само главата си, а две години и половина 
по-късно вече е с бронзов олимпийски медал, изправя се и върви със 
специални шини за краката. „Казват, че шансът да проходя е голям. 
Макар и бавно – ще стане”, казва синеоката спортистка и сякаш съл-
зите ґ търсят път, за да покажат вътрешната болка. Дани обаче 
твърди, че нито след злополуката, нито след спечелването на медала 

не е плакала. Баща ґ работи на две места, а от общината в Казан-
лък не разрешават на майка ґ да ґ стане личен придружител, защото 
семейните доходи надвишавали 72 лева. Семейството живее на тре-
тия етаж, но не са правили приспособления за инвалидната количка, 
защото са убедени, че Дани скоро няма да има нужда от нея.

Следващата цел на Даниела е да стане олимпийска шампионка в 
Лондон през 2012 година. „Няма значение на какви игри – олимпийски 
или параолимпийски. Вече не правя разлика между двете. Трябва да 
стане чудо, за

да се върна при нормалните състезатели.

Но аз вярвам в чудеса. Важното е да стъпя на крака. Завръщането 
на Ивет Лалова на пистата след счупването на крака е нещо феноме-
нално. Гейл Девърс в бягането с препятствия се завръща след нещо 
подобно на моето и става олимпийска шампионка”.

Преди злополуката завършилата НСА състезателка била много су-
еверна, но вече не се осланя на такива неща. „Всичко, което стана, 
така трябваше да стане. Господ беше определил какво трябва да се 
случи. Предварителни планове вече не си правя за нищо”.

Преди Пекин ходила на Кръстова гора до Бачковския манастир и 
преспала там, както гласи поверието. За първи път посетила свя-
тото място на 15 август 2007 година. „Беше точно Богородица. Тази 
година избрах датата 08.08.2008 – началото на Олимпиадата. Казаха 
ми, че трябва три пъти да ида. А медалът си спечелих на 14 септем-
ври – Кръстов ден. Вярата в Бога също ми помага”.

Копиехвъргачката с медала при награждаването в Пекин

Дани е подкрепяна във всичко от най-близките си

Казанлъчанката редува рехабилитации и тренировки
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20 ГОдиНи От ПъРвАтА 
и едиНствеНА 
ОлимПиЙскА титлА в 
ПлувАНетО

„искам българското плуване да възвърне позициите, 
които имаше по мое време”, пожелава си
таня Богомилова

20-годишнината от спечелването на единствената българска олим-
пийска титла в плуването отбеляза Таня Богомилова. Денят, записан 
– и в буквалния, и в преносния смисъл на думата – със златни букви в 
спортната ни история, е 23 септември 1988 година. Тогава на Летните 
олимпийски игри в Сеул Таня

става първа на 100 м бруст

с олимпийски рекорд – 1:07,95 мин. Сребърният медал в дисциплината 
е спечелен от друга българка – Антоанета Френкева. Двете разбиват 
хегемонията на ненадминатите до този момент германски плувкини.

Таня Богомилова е и първата ни плувкиня с медали от световни пър-
венства. В Мадрид през 1986 година тя взема сребро на 200 м бруст и 
бронз на 100 м.

През изтъркулилите се неусетно 20 години Таня, която сега е гене-
рален секретар на нашата федерация по плувни спортове, най-често се 
сеща за пролетите сълзи на радост и за мъките, които е преживяла, 
за да достигне до заветния момент. Спомня си и сълзите на телеви-
зионния коментатор Никола Ексеров след медала ґ. От вълнение дори 
забравила златния  си медал в самолета при кацането в София.

„Беше ме обаче и яд, че не направих световен рекорд. Само една 
стотна от секундата беше разликата между олимпийския и световния 
рекорд”. Хората, които я познават, знаят, че тя винаги е искала макси-
мума – и в живота, и в спорта. И сега „Мадам Бруст” с това обяснява 
огорчението си в Сеул от изпускането на световния рекорд. Най-много 
съжалявала, че не е успяла да се докаже докрай пред „доброжелатели”, 
които само чакали да се провали. Тогава

била подложена на унищожи-
телна критика,

че една година е загърбила плуване-
то, за да роди дъщеря си Ани.

Преди много години, още преди 
да влезе в елита на плуването, баща 
ґ бил спрян от циганка на улицата. 
Гледачката му казала, че има две 
велики деца, но едното ще е звез-
да над звездите. Тогава бащата не 
знаел за кого се отнася предсказа-
нието – за Таня или за 4 години по-
малкия ґ брат Любчо. „Явно ми е било писано. Хубаво е да си на върха и 
да успееш да постигнеш това, за което мечтаеш, но никога не съм се 
величала като звезда. Знам къде ми е мястото и здраво съм стъпила 
на земята”.

Златната рибка на българското плуване вече не плува. Дори трудно 
се сеща кога за последен път е влизала в басейн. „Тази година май влизах 
един път, но не помня кога. Ще се опитам пак да плувам, но този момент 
ми е много труден. Вече изпитвам някакво чувство като недоволство, 
втриса ме от водата. Затова се и отказах. Идва един момент, в който 
не можеш да издържиш – психически, физически. Много е трудно. Почти 
половината ми ден преминаваше във водата. Сигурна съм, че поне 2-3 
пъти съм преплувала дължината на Екватора, но в басейните. Нямам 
точно обяснение, но явно е пренасищане. Не искам да плувам”. Вече има 
алергия от водата. Неприятното чувство, че трябва да влезе в студена 
вода, не я напуска и досега.

Освен това Таня

има панически страх от морето,

но не от това, че няма дъно и коридори. „Просто ме е страх от морето, 
рибите, раците, водораслите”. Не се е давила, но ґ е неприятно да влиза 
в морето. Разхлажда се само на брега и никога навътре.

Бившата плувкиня започва да тренира плуване на 6 години на малък 
басейн в столичния квартал „Красна поляна”. Дори и през седемте годи-
ни, които прекарва със семейството си в Гърция, морето не успява да 
я изкуши. Таня работеше в южната ни съседка като треньор, след като 
през 1991 година сложи край на състезателната си кариера. „Никой не ми 
подаде ръка, никой не ми предложи работа дори като треньор. Гърците 
се сетиха веднага за мен и заминахме”.

Дъщеря ґ Ани, олимпийското бебе, сега е на 21 години и учи бизнес и 
мениджмънт в хотелиерството в Лас Вегас (САЩ) и тренира плуване. 
Синът ґ Георги е на 15 години, висок е 192 см и се е отдал на баскетбола. 
„Винаги съм искала Ани да повтори моите успехи, но за жалост тя не 
прилича на мен и не притежава таланта, с който аз бях надарена”.

Таня Богомилова сега 
отдава всичките си сили и 
умения в работата във фе-
дерацията с надежда в Бъл-
гария да може да се създаде 
още един, ако не олимпийски 
шампион, то поне носител на 
медал. „Искам българското 
плуване да възвърне пози-
циите, които имаше по мое 
време”, казва Богомилова.

„Мадам Бруст” в годините, когато работеше 
като треньорка на деца

Генералният секретар на Българската 
федерация по плувни спортове г-жа Бо-

гомилова с маратонеца Петър Стойчев

БО
к ЗА НАс

След класирането си на Европейското първенство през 2009 година 
президентът на Българската федерация по баскетбол Михаил Михов 
обяви: „Следващата цел на националния ни мъжки отбор е класиране 
на Олимпиадата в Лондон през 2012 година”. Планът стартира с иска-
не да бъде отворено национално специализирано училище по баскет-
бол. Централата иска да получи зала в София, която да стопанисва, 
и националният отбор да влезе в олимпийски цикъл на подготовка и 
подпомагане, подобно на волейбола.

Спортеният клуб “Левски” възстанови „Алеята на спортната сла-
ва” пред централния вход на Спортен център „Левски” – Герена. Тя е 
изградена от гранит и е разделена на пет основни секции: олимпийски 
шампиони и медалисти, световни шампиони, европейски шампиони,  
носители на световни купи, носители на европейски купи. Във всяка 
една от тях са изписани имената на шампионите по години. Дружес-
твото през 95-годишната си история дава на България 80 олимпийски 
шампиони и медалисти, 96 световни шампиони, 139 европейски шам-
пиони, 2-ма носители на световни купи и 6 на европейски. Имената на 
негови състезатели са вписани в Световната алея на славата.

Oткриване на алеята

Стоян Хранов, председател на СК “Левски”, награждава Костас Пападопулос, спонсор 
за изграждане на алеята
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жАк РОГ идвА у НАс ПРеЗ ЯНуАРи  

БОк с НОв ПАРтНьОР в лиЦетО НА “фОлксвАГеН”

димитъР ЗлАтАНОв дАРи ОлимПиЙскОтО ЗНАме 
От 19�2 ГОдиНА

БиАтлОНът се Цели в � квОти ЗА вАНкувъР
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жАк РОГ идвА у НАс 
ПРеЗ ЯНуАРи

мОк чака над 1 милиард долара от спонсори
до 2012 година

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Жак 
Рог ще дойде на посещение в България през втората половина на ме-
сец януари. 

По време на Летните олимпийски игри белгиецът обеща на прези-
дента Георги Първанов и председателя на БОК Стефка Костадинова 
да посети отново страната за официалните чествания на 85-ата 
годишнина от учредяването на олимпийската ни централа. Поради 
служебни ангажименти Рог забави идването си в България. По време 
на посещението на г-жа Костадинова през месец ноември в Лозана 
(Швейцария) президентът на МОК обяви, че е резервирал визитата 
си в България за януари. 

40-минутна среща “на четири очи” имаха ръководителите на МОК 
и БОК в работния кабинет на Жак Рог в Лозана на 18 ноември. Двама-
та дискутираха бъдещото развитие на Асоциацията на спортисти-
те олимпийци, на която г-жа Костадинова е вицепрезидент. По време 
на разговорите олимпиец № 1 даде висока оценка и за работата на 
легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова като председател 
на БОК. 

Преди това тя взе участие в работата на Изпълнителното бюро 
на Асоциацията на спортистите олимпийци. 

Междувременно се разбра, че ръководството на Международния 
олимпийски комитет вярва, че ще успее да премине границата от 1 
милиард долара приходи от спонсорски сделки в следващия четириго-
дишен олимпийски цикъл. Маркетинговият директор на МОК Герхард 
Хайберг разкри, че преговаря с няколко компании, които евентуал-

но да спонсорират провеждането на Зимните олимпийски игри във 
Ванкувър през 2010 година и на Игрите в Лондон през 2012 година. 
Програмата на МОК за периода 2005–2008 година е генерирала близо 
900 милиона долара приходи от спонсорски сделки. На този етап за 
следващия олимпийски цикъл 2009–2012 година девет компании имат 
спонсорски договори. Хайберг се надява още един голям спонсор да 
бъде осигурен и да бъде премината границата от общо 1 милиард 
долара приходи.

БО
к

Пере Миро, директор на програмата “Олимпийска солидарност” 
и връзки с НОК, Стефка Костадинова, Жак Рог и Белчо Горанов
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БОк с НОв ПАРтНьОР 
в лиЦетО НА 
“фОлксвАГеН”

Българският олимпийски комитет има нов партньор в лицето на 
фирма „Порше БГ” ЕООД, официален вносител за България на „Фолкс-
ваген”. Двете страни подписаха договор за 4 години за сътруд-
ничество. Той беше скрепен с парафите на Стефка Костадинова, 
председател на БОК, и Томас Рушицка, изпълнителен директор на 
вносителя. Церемонията беше в офиса на „Порше БГ” на 26 ноември. 
Одобрение за сътрудничеството с БОК е дадено директно от цен-
тралата на немската марка.

БОК получи от немския автомобилен концерн последни модели 
джип „Туарег” и автомобил „Пасат”. Освен това вносителите се 
ангажираха да предоставят на олимпийската ни централа коли, ко-
гато са им необходими. Това ще е при посещението на гости от 
чужбина.

„За нас е привилегия и удоволствие да партнираме на Българ-
ския олимпийски комитет. Горди сме да връчим на г-жа Костади-
нова ключовете от два изключителни автомобила – 6-цилиндров 
„Туарег” и „Пасат” 2.0 TDI – и двата във високооборудвани версии”, 
каза Деню Бостанджиев, бранд мениджър на „Порше БГ” за леките 
автомобили.

„Надявам се да има коли и за медалистите ни от двете олимпиа-
ди, които ще се проведат през следващите четири години. Радвам 
се, че и по време на световна криза има пари за спорта”, каза Кос-
тадинова.

Стефка Костадинова, председател на БОК, и Томас Рушицка, изпълнителен дирек-
тор на „Порше БГ” ЕООД, подписват договора

Ръководствата на БОК и “Порше БГ” са доволни от подписания договор
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димитъР ЗлАтАНОв 
дАРи ОлимПиЙскОтО 
ЗНАме От
19�2 ГОдиНА

Най-добрият наш волейболист за всички времена 
стана на �0 години

Най-добрият български волейболист за всички времена Димитър Зла-
танов дари на Музея на спорта в София родния трибагреник, който е но-
сил като знаменосец на церемонията по откриването на Олимпийските 
игри в Мюнхен през 1972 година. Легендарният играч навърши 60 години 
на 9 ноември. Той ще бъде удостоен и с Почетния знак на президента 
по-късно.

 На мила церемония в Музея на спорта на Националния стадион „Васил 
Левски” Златанов получи много поздравления и подаръци за рождения си 
ден от много спортни ръководители, бивши съотборници, треньори, 
приятели и журналисти.

След приветствието на президента на БФ Волейбол инж. Данчо Лаза-
ров, вицепрезидентът на централата Иван Тодоров прочете поздрави-
телния адрес от боса на FIVB Вей. Сълзи в очите на Димитър Златанов 
и съпругата му Мария бликнаха при изненадата – аудиопоздрав от сина 

им Христо Златанов от Италия. 
Двете дами на българския спорт Стефка Костадинова и Весела Лече-

ва също наградиха юбиляря съответно с Медал за олимпийски заслуги от 
БОК, картина и плакет от ДАМС.

От БФ Волейбол легендата получи реплика на сребърната чиния, коя-
то националите взеха на световното първенство през 2006 година в 
Япония. 

Юбилярят получи още медали и плакети от ОКС “Левски”, НСА и Мар-
гарита Петкова, кметицата на Ихтиман, където той е роден преди 60 
години. 

Председателят на БОК Стефка Костадинова пожела финал между 
Италия и България на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година.

Златанов е

първият българин, приет във волейболната Зала на славата

в  Холиок (САЩ), носител на сребърен медал по волейбол на Олимпиадата 
в Москва през 1980 година и нападател номер 1 в света за 1970 година.  
Роденият в Ихтиман бивш състезател е единственият българин, който 
попадна сред 25-те волейболисти, избрани в идеалния отбор на ХХ век.

От 1969 година играе за ЦСКА, с който девет години е първенец на 
България, веднъж е шампион на Европа, два пъти е финалист в турнира, 
един път е трети. Печелил е с отбора на ЦСКА купата на европейските 
шампиони през 1968-а  и 1976 година. Има сребърен медал от Светов-
ното първенство в София през 1970 година. През 1999-а за кратко ог-
лавява БФ Волейбол. Синът му Христо Златанов е волейболен национал 
на Италия. Има 12-годишна кариера като състезател на националния 
отбор на България. 

„Трудно е да се говори в такива моменти. Много съм развълнуван, че 
чух записа на моя син. Всичко това е знак за признателност към моята 
личност. Благодаря на всички. Българският спорт ще го има, ако с общи 
усилия и с помощта на институциите направим нещо. Винаги у нас ще 
има таланти, които да издърпат спорта напред – там, където беше 
преди. Чувствам се на 30 години. Имам страшно много положителни 
спомени и си ги изживявам отново и отново. Времето ще покаже как-
во ще правя през следващия етап от живота си. Времената се менят. 
Синът ми си върви по добър път. Радостен съм, че оценява жертвата 
ми – вместо да стана треньор на водещи отбори в Италия, останах 
до него, за му помогна в изграждането. Не съжалявам за изгубеното ми 
време”, разказа Димитър Златанов на тържеството в негова чест. 

Съпругата му Мария пък сподели, че той е всичко за нея. „Митака е 
всичко за мен, няма дума, с която да го оприлича. Животът тепърва 
започва, това, че той е на 60 години и сме баба и дядо, няма значение. 
Време е за веселие. 60 години не са много, а просто едни 30 евро!” 

Златанов получава Медал за олимпийски заслуги от г-жа Костадинова
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Нина кадева се завръща след майчинство
димитър АНдРеев

Румен кАЦАРОв

Подготовка като за Световно кипи в лагера на националния отбор 
по биатлон. Преди първия старт от новия сезон мъжете и жените 
ни настройват мерника и пробват ваксата на ските за първия кръг 
от Европейската купа в Идре (Швеция). Всичките ни състезатели 
от началото на ноември са в Швеция на аклиматизационен лагер.

Стара пушка

Европейската шампионка от 2006 година Павлина Филипова ще 
е лицето на биатлона ни и през този сезон. Опитната ни състеза-
телка продължава да се състезава поне още година. Условието на 
четвъртата от Олимпиадата в Нагано обаче е неин личен треньор 
да бъде бившият наставник на националния отбор Боран Хаджиев. 
В края на миналия сезон се разбра, че той ще бъде заменен на този 
пост от Георги Фъртунов. Сега обаче Хаджиев ще пътува с отбора 
на всички лагери. Първият старт за Купата на IBU (бившата Евро-
пейска купа) е на 28 ноември в Идре (Швеция), а на 12 декември се 
открива и Световната купа.

При жените компания на Филипова ще прави Нина Кадева, която 
пропусна стартовете миналата година, защото беше в майчин-
ство. Карето се допълва от девойките Силвия Георгиева и Емилия 
Йорданова.

Петима представители ще имаме при мъжете за старта в Идре. 
Тимът ни е без Виталий Руденчик. Големи надежди обаче се възлагат 
на Красимир Анев. Самоковецът е европейски шампион за юноши от 
Банско 2007. Другите състезатели са Михаил Клечеров, Владимир 
Илиев, Мартин Богданов и Мирослав Кенаров.

амбиции

Макар и изграден от млади състезатели, националният ни от-
бор ще се опита да защити традициите в биатлона. Националите 
ще участват със сигурност в първите три старта за Светов-
ната купа – в Йостерзунд (Швеция) и две състезания в Хохфилцен 
(Австрия). От класирането в тях зависи дали в надпреварите през 
следващата година ще запазим броя на участниците в тях – 4-ма 
мъже и 4 жени.

Най-важното през този сезон ще е Световното първенство в 
Пьонг Чанг (Република Корея). Там ще се реши броят на квотите за 
Зимните олимпийски игри във Ванкувър през 2010 година. Нашите 
ще търсят класиране в топ 20 при двата пола, което ще им гаран-
тира по четири квоти при мъжете и при жените.

Европейската шампионка от 2006 г. Павлина Филипова остава още един сезон 
в големия спорт
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Наградени бяха още самбистите Мария Оряшкова, Снежина Васи-
лева, Мария Янчева, Благой Иванов и Росен Димитров; лекоатлетите 
Мирела Демирева, Розка Станчева и Илиян Петров; както и щангис-
тът Крум Велчев. 

юБилЯРите с 
медАли НА БОк

За първи път беше връчен призът „Надежда лекарска”
светла стОЙкОвА

Фондация „Български спорт” и Българският олимпийски комитет 
(БОК) наградиха най-добрите спортисти със „Спортни Икари” на 
традиционна церемония. В 17-годишната си история тържеството 
за първи път се състоя в Централния военен клуб в столицата.

БОК връчи медали „За Олимпийска заслуга” и  „Спортът за един ми-
рен свят” на заслужили спортисти и деятели, отбелязващи юбилеи 
тази година: Нораир Нурикян, Янко Русев, Ваня Дерменджиева, Кирил 

Петков, Асен Минчев. Златна значка на БОК получи Иван Евстатиев.

За първи път беше връчен приз на името на Надежда Лекарска. Пър-
вата статуетка получи Катя Иванова, директор на Музея на спорта, 
лично от сина на Надежда Лекарска - Андрей, известен наш художник-
скулптор, работещ в Париж. Наградата на името на Надежда Лекар-
ска ще се връчва веднъж годишно на физическо лице или организация с 
принос към олимпийското образование, възпитание и култура.  

Олимпийската ни шампионка в гребането на скиф Румяна Нейкова 
беше отличена с най-високата награда – за „Постижение на година-
та”. „Всички награди намират място в сърцето ми – каза от сцената 
Нейкова. – Вечер, като погледна плакетите и купите, си припомням 
за дългите години, в които съм се трудила и работила за крайния 
успех. Може би и те са ми давали сили”.

Специална награда беше присъдена на капитана на националния ни 
отбор по футбол, нападател на „Манчестър Юнайтед” и посланик на 
УНИЦЕФ Димитър Бербатов. Тя е за изключителното развитие на 
спортната му кариера, за положителния имидж и популярност, която 
носи на България.
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Поредното признание за олимпийската шампионка Румяна Нейкова 
е „Спортен Икар” за постижение на годината, връчен ґ от Николай 

Божинов, председател на Фондация „Български спорт”

Талантът ни в тениса Григор Димитров, спечелил титли от тур-
нирите за Големия шлем за юноши „Уимбълдън” и Откритото първен-
ство на САЩ, бе определен за най-проспериращ млад състезател.

Станка Златева, която стана втора на Летните олимпийски игри, 
и спечели златни медали на Световното и на Европейското първен-
ство по борба, беше отличена за „Впечатляващо представяне”.

За „Пробив в световния елит” бяха наградени Александър Алексан-
дров (гребане) – световен шампион на скиф за юноши и носител на 
бронзов медал от Европейското първенство за мъже, Александър 
Костадинов (борба) – световен шампион за юноши в категория 55 кг 
и сребърен медалист от Световното първенство за мъже, Радослав 
Янков (сноуборд) – световен шампион за юноши, Иван Чепаринов 
(шахмат) – преминал гросмайсторската граница на ЕЛО от 2700 
точки и 19-и в световната ранглиста на ФИДЕ.

Евгени Иванов, пети на Летните олимпийски игри в Пекин, взе при-
за за шампионско дълголетие.

За „Достойно представяне” статуетки получиха Стела Енева (лека 
атлетика) – носителка на сребърен медал на диск на Параолимпийски-
те игри, Даниела Тодорова (лека атлетика) – с бронзов медал на копие 
от Параолимпиадата, и бронзовите медалисти от Пекин по борба 
Явор Янакиев, Радослав Великов и Кирил Терзиев.

Йордан Йовчев, финалист на халки в спортаната гимнастика в Пе-
кин, взе награда за феър плей за изключително етичното му поведе-
ние в спорта и в живота, независимо от несправедливостите, които 
го съпътстваха. Гимнастикът и Стефка Костадинова са с най-много 
„Икари” за постижение на годината – по три. В същата категория 
беше отличена и лекоатлетката Ивет Лалова.

Стела Енева получава своя Икар

Катя Иванова, директор на Музея на спорта, е първата носителка 
на наградата на името на Надежда Лекарска

Не бяха забравени за приноса им и личности, навършили кръгли годишнини през 2008 г.

Кирил Петков получава медала на БОК от Валентин Йорданов, 
заместник-председател на БОК
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„От стАРт НА стАРт”

Бончук Андонов представи 400 фотографии за �0-ата 
си годишнина

светла стОЙкОвА

Ретроспекция на българската спортна история представлява 
изложбата „От старт на старт” на фотографа Бончук Андонов. 
Поводът за излагането на 400 от най-добрите му работи в Музея 
на спорта на Националния стадион „Васил Левски” в столицата бе, 
че по време на третата си Олимпиада в Пекин бате Бончо, както 
всички го наричат, навърши 60 години. Заглавието е препратка към 
несъществуващия вече вестник „Старт”, където през 1974 година 
започва професионалната му кариера с фотоапарата.

Изложбата

стартира с ликовете на учителите

на фотографа в професията. Магията на обектива му разкриват Ди-
митър Михайлов, Петър Спасов и Янко Гъров. „Имах късмета да бъда 
техен чирак”, гордее се юбилярят. За 37 години в професията той е 
бил навсякъде, където има метри, точки, хронометри, топка или с 
една дума – спорт. Снимал е три Олимпиади – Сидни, Атина и Пекин, 
бил е на две световни и две европейски първенства по футбол. Обек-
тивът му е запечатал най-вълнуващите мигове на победи на нашите 
спортисти. Негови са почти всички снимки в електронното издание 
на БОК “Олимпик БГ”, сайта на Комитета и Алманасите, които за вся-
ка година издава олимпийската ни централа.

„Заради успехите на родните спортисти винаги съм ходил с ви-
соко вдигната глава – каза Андонов при откриването на изложбата. 
– Затова им дължах тази изложба. Реших да събера накуп най-попу-
лярните лица в българския спорт. Никога досега не са могли да бъдат 
видени в една експозиция ликовете на олимпийските ни шампиони”.

Затова и гостите му, повечето герои на творбите му, бяха като 

за Световно – олимпийските шампиони Боян Радев, Петър Киров и 
Нораир Нурикян, Стефка Костадинова, Георги Мърков, Здравка Йор-
данова, Ваня Гешева, Валентин Йорданов, славните ни спортисти 
Йорданка Благоева, Александър Томов, Димитър Златанов, Весела Ле-
чева, Борислав Кьосев, Станка Златева, Симеон Щерев и много други. 
Повечето от тях го дариха за юбилея с подаръци.

Юбилярят е

печелил престижна златна награда

от конкурса “Интерпресфото” на тема спорт. Като най-добро свое 
попадение фотографът определя гола на Емил Костадинов на „Парк 
де Пренс” на 17 ноември 1993 година. „Смяташе се, че отборът няма 
шансове. Денят беше мрачен, дъждовен. Водиха ни да дегустираме 
вина и на стадиона пристигнахме леко опиянени. Заредих си фотоа-
паратите, снимам с единия. Емо Костадинов още не е вкарал първия 
гол, свършва ми филмът и грабвам втория апарат и снимам, снимам, 
снимам как Емо вкарва и съм щастлив, че съм хванал гола. На полу-
времето видях, че не съм заредил втория апарат”. Решил, че това е 
малшансът на живота му. Оказва се, че в този ден Господ наистина е 
бил българин. „Тогава филмите за нас бяха много скъпи. Оставаха ми 
два-три кадъра. Колебаех се дали да заредя нов филм, но нещо явно ме 
е накарало”. Тогава идва прословутата 93-та минута със съдбовния 
гол на Емил Костадинов. Андонов снима подаването на Любо, поема-
нето на Емо, атаката и има

17 кадъра от гола на „Парк де Пренс”.

„Върнах се от Париж и на другия ден залях вестниците със снимки”.
Голямата му спортна любов е борбата. Никой не искал да се занима-

ва с дългия и отегчителен за снимане спорт. „За да направиш хубава 
снимка, трябва да клечиш с часове – казва Андонов. – Често пъти в 
душни, недобре осветени зали. Изглежда, благодарение на битността 
на тези хора заобичах спорта им. Почти не съм срещал кофти човек 
от борбата”. Затова и откриването на изложбата се забави почти с 
час, докато дойде Гриша Ганчев, човекът, който най-много е помагал 
на фотографа.

Последното признание, което Андонов получи за работата си е, че 
15 негови фотографии украсиха изложбата на страните от Европей-
ския съюз по време на Олимпиадата в Пекин. „Днес името на Бончук 
Андонов е синоним на спортна фотография”, пишеше под снимките 
му. Точно тогава – на 14 август, Бончо навърши 60 години. 

За дългогодишната си и всеотдайна работа към спорта Българ-
ският олимпийски комитет награди юбиляра с медал „Спортът за 
един мирен свят”, който му бе връчен лично от председателя на БОК, 
г-жа Стефка Костадинова.

„Благодарен съм на съдбата, че станах свидел на всички тези моменти”, каза най-
добрият ни спортен фотограф Бончук Андонов пред снимките си
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