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Скъпи приятели,
В ръцете ви е третото издание на Алманаха на Българския олимпийски комитет. Той обхваща дейността през 2009 г., която бе
наситена със значими за нас и за световното олимпийско движение
събития.
С това издание сме се постарали в синзетезиран вид и с много илюстрации да обобщим най-важното през последната година.
Тя започна с посещението на президента на МОК д-р Жак Рог в
България във връзка с отбелязването 85-ата годишнина на БОК.
Като част от продължаващото добро сътрудничество с международните спортни и олимпийски структури бе и визитата през юни
на Пере Миро, директор „Олимпийска солидарност и връзки с НОК”
към МОК. Приемаме като признание гласуваното ни доверие да бъдем домакини на заседанието на ИК на Европейските олимпийски
комитети, за което получихме отлични оценки през септември.
Изданието събира множество информации за това, как бяха отбелязани кръглите годишнини и как бяха наградени редица личности, легендарни за българския спорт. Някои от тях получиха ново
олимпийско признание, като Боян Радев например, отличен от МОК
с медала „Пиер дьо Кубертен” – подобни събития можем да си припомним с подробности и с множество фотоси в алманаха. В него
ще намерите богата информация и статистика за участието ни
на младежките олимпийски фестивали в Сласк Бескиди (Полша) през
зимата и в Тампере (Финландия) през лятото. В тази връзка е и запазената традиция БОК да следи отблизо и да подпомага младите
български таланти – не само в областта на спорта.
За мен годината бе запомняща се и с преизбирането ми за президент на БОК. Доверието, което получих е преди всичко оценка за
работата на екипа ми, а и на всички, които са ангажирани с доброто бъдеще на българското олимпийско движение.
Искам специално да отбележа факта, че през 2009 г. БОК реши
един тежък и висящ от години проблем – въпросът със сградата
на централата. С помощта на държавата, в близко време БОК ще
има свой постоянен и хубав дом, за какъвто мечтаем от години.
С този алманах обобщаваме цялостната богата и разностранна
дейност на българското олимпийско семейство през 2009 г.

Стефка Костадинова
Председател на БОК
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Петте олимпийски кръга
от сребро за Стефка
Костадинова
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СЕПТЕМВРИ
ОКТОМВРИ
НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ

В Археологиечския музей, сред древни находки и на метри
от Президентството, на тържественото отбелязване на
годишнината на олимпийската ни централа, председателят
Стефка Костадинова приветства голяма част от носителите на 218-те медала от Олимпийски игри на България.
Сред присъстващите бяха и извоювалите 52-те олимпийски титли за страната ни, прославили родината спортисти от миналото и настоящето, Весела Лечева, председател на ДАМС Георги Пирински, председател на Народното
събрание,президентът Петър Стоянов, посланици, министри и други уважиха събитието.
Специалният гост на честването д-р Жак Рог дари световната ни рекордьорка със статуетка от сребро с петте олимпийски кръга. Белгиецът обяви пред събралите се:
„Огромна чест е за мен да приветствам и поздравя всички присъстващи гости. МОК е изключително благодарен
на България за това, което е направила за олимпизма, вие

МАЙ

АПРИЛ

Д-р Жак Рог гост
на церемонията по
повод 85 години БОК

Българският олимпийски комитет отбеляза своя 85-годишен юбилей в компанията на най-високопоставения гост –
президентът на Международния олимпийски комитет Жак
Рог. Белгиецът дойде за втори път в България по покана на
Стефка Костадинова и имаше доста натоварена програма.
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Кубертен. Имали сме мигове на слава и спад, но ви уверявам,
че в момента България отново се ползва с добро име. Скъпи
спортисти, бъдете все така сплотени и непреклонни, отстоявайте олимпийските принципи завещани от предшествениците ни,” каза в словото си председателя на БОК
Стефка Костадинова.

бяхте сред пионерите. Доказали сте своята отдаденост
на олимпизма чрез организирането на много събития. Три
пъти сте били кандидат за домакин на Зимни олимпийски
игри, а сега се надявам да кандидатствате за младежките
зимни игри през 2016 година. Вашите атлети блестят в
много дисциплини и сте спечелили 52 златни, 84 сребърни
и 80 бронзови медала, а това за една страна с по-малко от
10 милиона жители е изключително постижение. Пожелавам
ви успех в бъдеще и благодаря за всичко направено до сега”.
„Ние българите сме горди, че като нация бяхме сред 14-те
държави-пионери възродили преди повече от век в Атина
древната олимпийска традиция. За тези 113 години страната ни извоюва 218 олимпийски медала. Благодаря на всички, допринесли за българското олимпийски достойнство.
Благодаря на всички, които успяха да съхранят идеите на

Специални юбилейни значки получиха първият ни олимпийски медалист Борис Георгиев – Моката (сребро от
Хелзинки`52), първият ни олимпийски шампион Никола
Станчев (Мелбърн`56), първият ни двукратен олимпийски
шампион Боян Радев (Токио`64 и Мексико`68) и носителката
на най-много олимпийски отличия за България – 5 медала –
Мария Гроздева. Такива златни значки са подготвени и за
първия ни медалист от Зимни олимпийски игри Иван Лебанов
(бронз от Лейк Плесид`80) и първата ни и единствена олимпийска шампионка от бяла олимпиада Екатерина Дафовска.
Единствената ни олимпийска шампионка от последните
Игри Румяна Нейкова получи традиционната златна значка
от МОК, връчена й от Жак Рог. Останалите ни медалисти
от последната Олимпиада Явор Янакиев и параолимпийските Стела Енева и Даниела Тодорова лично и получиха своите. Станка Златева, Радослав Великов и Кирил Терзиев
направиха това по-късно.
Председателят на Държавната агенция за младежта и
спорта Весела Лечева поднесе на Стефка Костадинова специален плакет на ДАМС за БОК, а по-късно своите подаръци
дадоха федерациите ни по плуване, джудо, биатлон, параолимпийската ни централа и НСА. На излизане всички гости
бяха изпратени с юбилейна значка, изработена за случая.
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Спортувайте!
Гордейте се с
олимпийските си
медалисти!
Кандидатурата ни за Зимни
младежки олимпийски игри –
най-обсъжданата тема с
държавните мъже
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Жак Рог:
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При третото си посещение у нас президентът на
МОК Жак Рог разговаря с държавните мъже на България,
като основната тема бе евентуалната кандидатура на
София за домакин на Зимни младежки олимпийски игри през
2016-та. При срещата си премиера Сергей Станишев бе
отбелязано, че държавата ще помогне с каквото може
тази идея са стане реалност с оглед и на голямото си
предимство – разположението на Витоша до столицата. Втората тем обсъждана в Министерски съвет бе
отношението и загрижеността на държавата за допинга
и подобрение на действията в тази насока. Кметът на
София, Бойко Борисов също декларира подкрепата си на
кандидатурата за младежкия форум и поясни пред олимпиец № 1, че трябва да се изработи закон за олимпийските
игри, за да може тази идея да се осъществи, независимо
от политическата власт към момента на Игрите.
Президента на България Георги Първанов прие президента на МОК Жак Рог заедно със Стефка Костадинова, Весела
Лечева и Белчо Горанов. Държавникът сподели, че страната
ни е отстъпила част от позициите си в спорта, но продължава да бъде на ниво. А след това Рог застана пред журналистите, на които заяви: „Получи се прекрасна дискусия за
развитието на спорта с президента Първанов. Обсъдихме
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е пристрастяване към екрана. Телевизия, видео игри и компютри водят до заседнал начин на живот. Олимпийските
шампиони са съвременните герои, които мотивират младите хора. Наш дълг е да защитим ценностите на спорта. Да
го запазим от компрометиращите опасности като допинг,
корупция и насилие. Трябва да се гордеете с олимпийските
медалисти, които са минали през НСА, в това число Стефка
Костадинова и Весела Лечева”, каза президентът на МОК.

кандидатурата на България за домакин на Зимни младежки
олимпийски игри, които имате големи шансове да спечелите. Георги Първанов е голям приятел на спорта. Държавата
Ви иска повече да вземе младежката Олимпиада, отколкото
големия форум. За Зимни олимпийски игри се изисква по-сериозна инфраструктура, но с времето имате реален шанс
да спечелите.”

Във втория ден от визитата си в България Жак Рог
бе удостоен със званието „Доктор Хонорис Кауза” на
Националната спортна академия от ректора проф. Лъчезар
Димитров в препълнената аула „Максима”. Представители
на различни поколения спортисти изслушаха лекцията му на
тема „Образование и спорт”. Президентът на МОК обеща ново посещение догодина, за да чете лекция на тема
„Ветроходство или ръгби” и да стане част от академичния
състав на висшето учебно заведение.

Часове пред официалния коктейл за 85-тата годишнина на БОК Жак Рог заедно със съпругата си Ан посети
Националния исторически музей, на който двукратният
олимпийски шампион Боян Радев направи поредно дарение – римски портрет то І-ІІ век преди Христа от
долината на средна Струма.Именитият ни борец дари
белгиеца с копие на златен ритон от ІV век реплика на
Панагюрското съкровище, на съпругата му – малка пластика на Георги Чапкънов „Майчинство на патица с малките й на гърба”. Рог не остана безразличен и подари на
Радев петте олимпийски кръга от сребро, като жеста
много развълнува именития ни спортист. На срещата в Бояна присъстваха Валентин Йорданов, Йорданка
Благоева и Ваня Гешева, като Жак Рог се поинтересува
и пресметна точно колко олимпийски медала имат те.

Всички аплодираха думите на Рог, в които основната идея
бе „Спортувайте!”. Ето част от словото му: „Вече над 60
години българската академична общественост отстоява
спортните ценности. Спортът е един ефективен метод
за обучение. Спортът е като една класна стая. За съжаление
обаче, физическото възпитание в училище е с все по-малко
време. Един от важните аспекти за намаляване на спорта
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„ИМам една родина, едно
семейство и много
приятели!“
Инес Павлова

МАЙ

АПРИЛ

Тодор Симов –
архитект, голям дух
и легенда

Тодор Симов е един от тях. Достатъчно е да го видиш в
залата или някъде другаде, да се поздравите. Той винаги ще
помахва с ръка, ще се усмихне и уважи истинските приятели
на волейбола.
Вълнуваща бе срещата с големите имена от близкото
и далечно минало в Музея на спорта. Десетки волейболисти на достолепна възраст, но с енергия в пъти повече от
днешните мъже в разцвета на силите си, уважиха тържеството по случай 80-годишния юбилей на Тошара.

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

Избираният за разпределител №1 в света дари първите медали за родината ни в колективните спортове
на Музея. Отличията – бронз от Световното първенство в Прага през 1949 година и бронза от Москва`52,

НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ

Волейболистите са хора, които впечатляват с душа и
сърце. Имат някаква харизма, която не винаги може да се
открие в други спортисти. Българската волейболна история има герои и то много. Разговорът с легендите е несравним, весел и изпълнен със спомени. Винаги има с какво
да те впечатлят. Има и хора, към които обаче изпитваш
твърде голямо уважение. С някои от тях ти е трудно да
говориш, просто защото цениш и си твърде респектиран
от успехите им.
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всеки може вече да види. Симов остави в съкровищницата и програмата за паметния мач България – СССР на
Националния стадион през април 1954 година за 53-тата
сесия на МОК в София, след който волейболът влиза в
олимпийското семейство. Тогава българите бият руснаците, които до момента са имали 100 победи от 100
мача. Тошара и компания водени от Георги Кръстев стигат до 3:2 гейма пред 25 000 зрители.

възстанови ЦСКА, за да има Левски достоен съперник”. В
Музея дойде и футболната легенда Димитър Якимов.
Поздравления имаше и за съпругата на Тошара – Свобода,
с която вече 50 години са заедно. Едно от определенията
за Симов е „архитектът на волейбола”. Покрай юбилея си
припомнихме една история за това как преди години на мач
у нас, за да спаси противникова атака е направил 5-метров
плонж, но си е ударил главата в стълба на мрежата, потича
му кръв, но след бързо превързване отново е на полето и
тимът му печели.
Легендата бе изненадан с две фланелки с номер 80, с
неговото име, от бившите му тимове ЦСКА и Миньор
Перник отново за 80-годишния му юбилей, но във волейболната зала преди вечно дерби. Президентът Георги
Първанов е издал указ, с който е наредил Тодор Симов да
получи почетен знак на президента. Капитанката на европейските шампионки от 1981 година Таня Гогова изненада
двукратния бронзов медалист от световни първенства с
голям букет от червени рози.
Тодор Симов е голям човек! Доказа го и с думите си: „Горд
съм, че за 80 години, имам една родина, едно семейство и
много приятели!”. Юбилярът сподели развълнувано още:
„Български волейбол е имало, има, и ще има във вековете”.
С уважение към Тодор Симов, нека продължава да бъде за
пример на бъдещите волейболни таланти на България и да
се сбъдне пожеланието му „България да стане световен
шампион!”.

В замяна Тодор Симов получи пореден медал – за олимпийски
заслуги от БОК. Връчи му го председателят на БОК Стефка
Костадинова. След скъпия часовник от Данчо Лазаров, легендата получи и почетен плакет на БФВ. Грамотите, писмата,
цветята, подаръците и поздравленията бяха много.
Част от приятелите, съотборниците и играчите (дори
негови избраници в националния на олимпийския турнир в
Мюнхен’72) на Тодор Симов лично го поздравиха. Сред тях
микрофона взеха президентът на България от 1997 до 2002
година Петър Стоянов, Иван Славков, Цвятко Барчовски,
Митко Димитров, Петър Междуречки, Григор Христов,
Димитър Каров и много други. Въпреки че в кариерата на
Симов има два тима в България – ЦСКА и Миньор Перник,
той получи грамота от Левски. Стоян Хранов му пожела „да
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Множество приятели
почетоха боксьора донесъл
първи олимпийски медал на
България

ЮНИ

МАЙ

АПРИЛ

Борис Георгиев –
Моката на 80 години

президентът на родната централа Марин Димитров, шефът на Парламентарната комисия за децата, младежта и
спорта Васил Иванов-Лучано и мого други.

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

Освен от колеги и спортни ръководители Моката бе
приветстван и от съгражданите си от Добрич. Кметът
на родния град на именития боксьор Детелина Николова бе
подготвила поздравителен адрес и доведе негови близки в
Музея на спорта.
Първият олимпийски медалист за България Борис ГеоргиевМоката отбеляза своя 80-годишен юбилей. Българският
олимпийски комитет го дари с картина и почетен плакет.
Лично председателят на БОК Стефка Костадинова връчи на
легендата даровете по време на приятната церемония в
Музея на спорта.
„Скромността краси човека – този израз въплъщава
Моката!”, заяви Стефка Костадинова.
Юбилярят бе удостоен и с почетен знак на Президента
на републиката Георги Първанов. А от Държавната агенция за младежта и спорта наградиха носителят на бронзов медал от Олимпиадата в Хелзинки през 1952 година с
плакет. Сред гостите бяха почетният президент на
Европейската федерация по бокс академик Емил Жечев,

14

Осемкратният първенец на България Борис Георгиев
е подполковник от Военно-въздушните сили, бе част от
факелната щафета с олимпийския огън преди Игрите в
Москва`80 и Атина`04. На ринга Моката има 289 срещи, от
които 259 са победи и никога не е бил нокаутиран, а също
така никога не е изпадал в нокдаун.

АЛМАНАХ БОК 2009

200 ГОСТИ на
рождения ден на
алпиец №1
Предложиха Попангелов за
орден „Стара планина“

Петър Попангелов бе предложен за орден „Стара планина”
от Българската федерация по
ски, навръх 50-ия рожден ден
на именития ни спортист.
Единственият роден алпиец с победи за Световната купа събра
над 200 гости на тържество в
курорта Боровец. Плакет на
Попангелов връчи и председателят на БОК Стефка Костадинова.
Президентът на ски федерацията Цеко Минев връчи на юбиляра кристален плакет и поднесе
специални поздравления от президента на Международната федерация Джан Франко Каспер.
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Петър Попангелов:

СКИ ПИСТА Носи името му

БОРОВЕЦ МЕ НАПРАВИ
СКИОР

АПРИЛ

Пламен Вълков

Тази година курортът чества 113 г от създаването си.
Освен историческите стартове за Световната купа тук
са провеждани състезания и много стартове за Европейска
купа, както и за ФИС и десетки национални първенства и
спартакиади.

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

Първото ми участие на състезание бе именно в Боровец,
а стартът бе за пионери. Тогава бях едва на 7 г. След края на
състезателната ми кариера отново се завърнах в Боровец,
но вече с мисълта да строя хотел. През 1994 г заедно с
баща ми построихме тук нашия малък семеен хотел. И до
днес го управляваме със съпругата ми Зоя. Хотелът е целият ми бизнес. Благодарение на името, което си изградих
като скиор през годините хотелът ми се радва и на добра
посещаемост. Той се намира на едно от най-хубавите места в курорта Боровец, а именно в централната част пред
пистите Мартинови бараки. Да пият чай с мен тук са идвали много президенти и премиери. През 2000 г. бях домакин
на тройната среща на президентите на България и Румъния
и премиера Гърция – Петър Стоянов, Константинеску и
Костас Симитис. Преди няколко години най-известната
писта в курорта – Ястребец 2 – бе кръстена на мое име.

НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ

До голяма степен моето израстване, като скиор го
дължа на курорта Боровец. Направата на ски пистите и
лифтовете и тяхното утвърждаване пред международната ски федерация обаче е благодарение на моя баща
Петър Попангелов-старши и неговия сътрудник и голям
приятел Коце Коцов. Техният труд бе възнаграден с
провеждането на два старта за Световната купа при
мъжете през 1981 и 1984 г. Както е известно Боровец
бе и кандидат за Световно първенство по ски алпийски
дисциплини през 1992 г.
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Зографски връща
успехите ни в
ски-скока
Българинът счупи и рекорда
на шанцата в Сласк Бескиди
Тодор Шабански

За съжаление, продължават неубедителните ни представяния в спортове, които до неотдавна бяха запазена българска марка. В техничните дисциплини на алпийските ски
и особено в биатлона не защитихме позициите на родната
школа. В сноуборда също не успяхме да повторим успеха
си от Хака преди две години, когато спечелихме злато.
Това говори за непостоянство и липса на устойчив модел
в българския спорт. Спортните федерации сякаш все още
подценяват тези състезания, които се явяват отлична възможност за трупане на опит и сверяване на часовниците
с водещите в света съперници в тази възрастова група.

НОЕМВРИ

Четвърт век след историческите успехи на Владимир
Брейчев и Валентин Божичков в ски-скока, този спорт би
трябвало да преживява началото на своя своеборазен ренесанс в България. Доказателство за това е успехът на младия наш талант Владимир Зографски, спечелил единствения
медал за страната ни по време състоялия се през февруари
2009 г. в полския курорт Сласк Бескиди ІХ Европейски младежки зимен олимпийски фестивал.
Зографски спечели сребро в жестоката конкуренция на
съперници от нации с традиции в този спорт – Австрия,
Словения, Германия, Швейцария... Нещо повече – Владимир
демонстрира стил и постоянство, като дори счупи рекорда
на 106-метровата шанца с първия си опит от 106.5 метра.

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

АПРИЛ

ІХ Европейски младежки
зимен олимпийски фестивал 2009

Резултатът е истинско
чудо, предвид условията, с
които разполага страната
ни за подогтовка на скачачите и сравнението с
това, което притежават
водещите в този спорт
нации. Така Зографски
напомни за годините, в
които България спечели
Европейските купи в скискока (Брейчев 1984 г. и
Божичков 1986 г.). Добрата
му физическа и техническа
подготовка, впечатляващата психическа устойчивост и най-вече волята му за победа в това тежко състезание са индикации да се обърне
специално внимание на неговото развитие.
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Това издание на фестивала ще се запомни както с рекордния брой участващи НОК от 45 страни от Европа, така
и с броя на стартиралите – повече от 1620 младежи на
възраст между 15 и 18 години. България бе представена с
делегация от 34 души, от които 22 спортисти в 6 вида
спорт: алпийски ски; ски-бягане; ски-скок; сноуборд; биатлон
и фигурно пързаляне. В крайното класиране по нации страната ни се нареди 15-а. Освен организационно, БОК подпомогна
участието на нашата делегация като осигури за всички цялостна спортна екипировка от фирма „Цинер”, която с изключителното си качество и дизайн създаде допълнително
самочувствие и стимулира нашите представители .
За жалост, лошите метеорологични условия и непрекъснатият снеговалеж затрудниха неимоверно организаторите. Някои стартове бяха пред отлагане, особено затруднени бяха транспортните комуникации. Все пак домакините
се справиха подобаващо в тази необичайна обстановка.

АЛМАНАХ БОК 2009

призна по първи петли прегракналият от песни юбиляр, започнал празничния си концерт с фолк дивата Малина и завършил
в хор с други големи шампиони от тепиха.

КУП подаръци за
Симеон Щерев

Преди фиестата в официалната част водещият глас
на „Дарик” и приятел на рожденика Ивелин Райчев прочете поздравителен адрес от Президента на републиката
Георги Първанов.

медал за олимпийска
заслуга от бок

Българският олимпийски комитет награди с медал за
олимпийска заслуга именития ни борец Симеон Щерев.
Отличието му бе връчено от генералния секретар на БОК
Белчо Горанов. Шефът на ОСК „Левски” Стоян Хранов и легендата на световната борба Валентин Йорданов също
уважиха със специални награди шампиона, появил се на голямата сцена още през 1980 г. Блясък на тържеството
придадоха и двата диаманта в треньорската кариера на
Щерев – световните шампиони Станка Златева и Радослав
Великов, които пристигнаха от лагера във Варна специално
за купона. Те са част от голямото семейство на рожденика наред със съпругата Мария, тримата синове Николай,
Симеон и Александър, братята му Бойко и Петър и, разбира
се... Симеон III – внукът!

Красимира Станкова

Половин век на Симеон Щерев отпразнуваха близо 500
гости в столичния бар „Сиело”. Едно от най-големите и
маркови имена в българския спорт събра за юбилея си личности от различни области на живота. Обединяваше ги едно –
приятелството и уважението към световния и европейски
шампион по свободна борба и настоящ национален треньор
в най-успешния български спорт.

Три джипа трудно побраха подаръците за Симеон Щерев
след продължилото цяла нощ тържество. Сред даровете личаха уникални картини на известни наши художници, сред които най-впечатляващата бе тази на Константин Щъркелов,
майстор на акварела от началото на миналия век.
„Много хора, много приятели дойдоха, голям купон стана.
Чувствах се щастлив като след световната си титла” –

В историята освен с впечатляващите 15 медала от
олимпиади, световни и европейски първенства Щерев ще
остане и със своята неповторима техника, голямо сърце и
несломим дух. Никой никога в българската борба не е печелил толкова инфарктни победи в последните секунди, колкото Големия Симо. Неговият малшанс бе само един – когато
беше най-силен, едва ли не недосегаем, през 1984-та България
бойкотира олимпиадата в Лос Анджелис и той спечели само
алтернативните игри. Но сега, вече като успял в бизнеса
човек, Щерев се отдаде на вечната си любов – борбата,
и моделира шампиони. От 3 години той е в тройката на
треньорите в България и чака своята коронация за № 1. А тя
идва бавно, като македонска песен за родения в Сандански
ас. Затова и Симеон Щерев само ще трябва да я дочака,
защото е роден победител! Годините – 20, 30, 50, са само
фон на успехите му.
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навсякъде напомнят, че годината е 2009-та, а на тях пише
„Tokyo 2016 – candidate city – Uniting Our World”.

Токио към
Олимпиада от
бъдещето
Инес Павлова

Наричат Токио град от бъдещето.
Японската столица по статистически данни е най-многолюдното населено място в
света. Един от най-скъпите градове, който
предлага смесица от култура, технологии,
релакс, вяра, изкушения и повече от 230 000
автомати за продажба на напитки и цигари
по улиците, иска да спечели поредната битка. Токио е на финалната права по избор на град-домакин на
Летните олимпийски игри през 2016 година. Един от трите
финансови центъра на планетата има амбицията отново
след 1964 година да събере елина на световния спорт след
7 години. Заради традициите, историята, опита и възможностите си, японският олимпийски комитет обещава една
наистина Олимпиада от бъдещето.

НОЕМВРИ

Дори 11-те часа полет от Европа до Токио не могат да
подготвят човек за това, което те очаква в Страната
на изгряващото слънце. Разликите са огромни – мащабите,
стойността на човешките взаимоотношения, технологиите, изключителната точност, симбиозата между минало и
бъдеще в архитектурата, храната и т.н.
С поклон японците приемат всеки гост като от съображения за сигурност първо му заснемат ретината и му взимат пръстови отпечатъци на летището. А впуснеш ли се
из потайностите, магистралите, храмовете, магазините,
градините и билдингите в Токио, някак ще се замислиш „В
бъдещето ли съм?”. Едни знамена в пъстри цветове обаче

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

АПРИЛ

София – Токио – София
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Всеки гост на Токио,
който е почитател на
спорта може да се изгуби
из всички възможности
самият той да спортува
или да наблюдава различни
състезания. По улиците
непрестанно се разминаваш с ученическите
бейзболни, бойни, баскетболни и волейболни отбори. Спортните бази нямат нищо
общо с европейските по размер, удобства, посещаемост и
възможности. Японската кандидатура за Игрите има заделени 4 милиарда щатски долара в банката за строителството на новите съоръжения и подобряване на
инфраструктурата. А 2/3 от необходимите
обекти вече съществуват защото 24 от
34-те са наследство от Игрите през 1964
в Токио, договорени и налични са 45 хиляди
хотелски стаи в 280 хотела. В желанието си
да приемат Олимпиадата през 2016 година
Токио дори ще си направят нов остров и то
заради състезанията по гребане.

Много интересни са самите демонстрации и инициативи
за популяризиране на кандидатурата. Имах възможността да
се включа в кампания на Община Токио за залесяване на един
от изкуствените острови, създаден от боклук в Страната
на изгряващото слънце на територия от 88 хектара или
около 125 футболни терена. Тя се казва „Гора в морето”
или Уми-но-Мори (Umi-no-Mori) и тази година инициативата
е част от програмата по избора на Токио за домакин на
Летните олимпийски игри. Заедно с културното аташе на
България в Япония Даниела Иванова и бронзовия медалист
от Пекин`08 в плуването Юничи Мияшита засадихме няколко
дръвчета на специално избрано място по примера на вокалиста на U2 Боно, станал част от инициативата, но миналата
година. Лица на това събитие бяха освен Юничи Мияшита
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и другите две специално избрани личности –
Райта Сузуки (участник на
Олимпиада в планинското
колоездене) и Кен Ногучи –
един от най-опитните
японски алпинисти, който
на крехките си 16 години
е изкачил Килиманджаро,
а до 25-ата си годишнина
е покорил най-високите
върхове на света в това
число Елбрус и Еверест.
В битката за най-престижното спортно събитие след 7 години, организационният комитет
по кандидатурата трябва да отговори и на около
300 технически въпроса.
Един от проблемите на
японската кандидатура е
общественото одобрение. В началото не Токио,
а друг японски град е имал
по-голямо желание да води
тази битка, но е решено
друго. Така отделните градове не подкрепят изцяло настоящата кандидатура, а и самите жители на столицата не са
обединени около идеята за Токио 2016.

По-различният поглед на японците се открива и сред
част от сувенирите за популяризиране на кандидатурата.
Освен стандартни печатни материали и продукти има и
новаторски. Пример № 1: в пликче за чай от лайка, откриваш
семенца за това растение, които след като посадиш, сам
можеш да си направиш истински чай от лайка. Пример № 2:
в картонено пликче откриваш пет хартиени стрелки,
според указанията
трябва да вземеш
синята, жълтата,
черната, зелената
или червена стрелка, като забиеш
връхчето й в малка
саксийка и след няколко дни поливане
до надписа „Tokyo
2016” ще видиш как
израства теменуга.

От четирите града достигнали до финалната права –
Мадрид, Рио де Жанейро, Чикаго и Токио, последният е единственият вече организирал Лятна олимпиада. Кандидат
домакините с 13-членната делегация имат изградена визия
за Игри в радиус от 8 километра и гарантират финансова
стабилност, висока екологична ориентация на проекта и
твърда подкрепа от страна на правителството.
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ЯНУАРИ
ФЕВРУАРИ
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Откриват и закриват
Зимните олимпийски
игрИ във Ванкувър на
закрито
Две села очакват
спортистите

За първи път в историята на Зимни олимпийски игри церемониите по откриването и закриването във Ванкувър
през 2010 година ще са на закрито. На Олимпийския стадион e монтиран надуваем покрив, който е най-големият
в Северна Америка. Съоръжението е с капацитет 57 000
зрителски места. Именно там ще са и церемониите по награждаването на медалистите.

НОЕМВРИ

Състезателите ще бъдат настанени в две Олимпийски
села – във Ванкувър и Уестлър. В първото ще пребивават спортистите в шорттрека, сноуборда и фигурното пързаляне. Във второто, където са пистите, ще са
състезателите в ски дисциплините, биатлона, бобслея и

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

АПРИЛ

шейните. И двете села са готови до груб строеж, като
домакините планират те да бъдат завършени до края на
годината. В Уистлър също ще има кътче за награждаване
на медалистите.
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Подробностите около подготовката за Бялата олимпиада бяха разяснени на семинар на НОК във Ванкувър, на
който България бе представена от генералния секретар на
БОК Белчо Горанов и Румяна Динева, шеф на Международния
отдел на БОК. На форума присъстваха близо 200 делегати
от 72 Национални олимпийски комитета. Те посетиха и готовите олимпийски съоръжения, като някои от тях вече
посрещнаха тази зима тестови състезания. След края на
Игрите част от сградите ще бъдат използвани за жилища,
а останалите за офиси и магазини.
„Домакините са готови на 90% за старта на Олимпиадата.
Много ме впечатлиха спортните съоръжения, които са изградили специално за форума. Повечето са напълно завършени” коментира след завръщането си от семинара във
Ванкуър пред в-к „Стандарт” ген.-секретар на БОК Белчо
Горанов и допълни: „Двете олимпийски села са страхотни.
Това в града е в стил, който наподобява останалите сгради
във Ванкувър, а селцето в планината Уистлър е в алпийски
стил. Забелязах някои слабости, които се надявам да се
оправят. Направи ми отлично впечатление всеотдайността на местните хора и начинът, по който приемат предстоящите състезания. Налице са всички условия да бъдат
проведени едни чудесни Зимни олимпийски игри.На семинара
бе дискутирано всичко свързано с организацията. Като се
започне от настаняването на делегациите, транспорта в
олимпийските обекти, допинг контрола и още много въпроси, свързани с акредитацията. Специално внимание беше
отделено на сигурността. За охрана са отделени почти
900 млн. канадски долара, което е внушително в сравнение
с предишната Олимпиада в Торино”.

АЛМАНАХ БОК 2009

ХРОНИКА

на националите заеха при класиците Владислав
Методиев (96кг), който се наложи в три части над
фаворита Шеркан Оздех (Турция) – 2:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Иво Ангелов (60кг) надигра друг турски борец –
Сонер Судсу с 2:1 (1:0, 0:1,3:0).
При свободняците малко не стигна да ликува
със златото Димитър Георгиев, който отстъпи на финала в категория до 66 кг канадеца
Хайсан Гарсия с 0:2 (0:3, 0:3). Късмет и сили имаше при тежките до 120 кг. Божидар Бояджиев,
който грабна титлата. В решителния сблъсък
за отличието националът надигра българския
борец с американски паспорт Тервел Длагнев.
Световният шампион при студентите се предаде след 1:2 части (1:3, 1:0, 0:1). До бронзовите
медали в свободния стил достигнаха Мирослав
Гешев (84 кг) и Стоян Илиев (55кг).
Трикратната световна и европейска шампионка
Станка Златева бе безапелационна и в трите
си срещи – 2:0 (2:0, 8:0) над Ялмаз Симге (Турция)
и тушове срещу сенегалката Анабел Али и петата от последното световно Бума Очирбат
(Монголия).

Олимпийските медалисти от игрите в Пекин
Явор Янакиев и Кирил Терзиев заслужиха най-престижните трофеи в родната борба – златните
пояси в класическия и свободния стил на от турнирите „Никола Петров” и „Дан Колов” в Двореца на
културата и спорта във Варна. Призът за №1 при
жените заслужи друг медалист от Олимпиадата
миналата година Станка Златева.

Радослав Янков спечели световната титла по
сноуборд за юноши на първенството в КиташиКоген (Япония). Българинът стана шампион в
паралелния гигантски слалом, а Иван Ранчев взе
сребро. Това не е първият голям успех за националите. Преди година 18-годишният Янков грабна златото в същата дисциплина на Европейския
младежки олимпийски фестивал в Хака (Испания).
Виза за Зимните олимпийски игри в Канада догодина има Александра Жекова в паралелния гигантски
слалом и в сноубордкрос.
Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов бе избран за зам.федерален съдия на апелативната комисия на
Международната федерация по борба. Заседанието
на Бюрото на централата бе в Рим. Горанов влезе
и в юридическата комисия на ФИЛА. В комисиите
бяха избрани още трима българи: вицепрезидентът на БОК Валентин Йорданов е в комисията
на атлетите, двукратният олимпийски шампион проф. Петър Киров ще промотира проявите
на ФИЛА, а най-добрият ни съдия по борба Янчо
Костадинов влезе в групата на инструкторите.

Носителят на бронзово отличие от Пекин в
класическия стил Явор Янакиев триумфира при
74-килограмовите, като на финала срази турчина
Шереф Тюфек с 2:0 (3:0, 1:0). Другите първи места
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Март
Златна значка ОТ БОК за първия ни
световен шампион по стрелба с лък
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ПРИЗНАНИЕ за Белчо Горанов
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ЯНУАРИ
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Златна значка ОТ
БОК за първия ни
световен шампион
по стрелба с лък
„С пожелание за успех в
лондон 2012!“

МАЙ

АПРИЛ

Със златна значка на БОК бе награден първият ни световен шампион по стрелба с лък Явор Христов. Отличието
му бе връчено от председателя на централата Стефка
Костадинова.

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

С престижните награди бяха наградени още личният
треньор на шампиона Йордан Джамбазов и Даниел Павлов –
председател на федерацията и участник на Летните олимпийски игри в Пекин.

ОКТОМВРИ

„Като спортист знам как се става световен шампион, а Вие сте имали своя късмет точно на това първенство. Пожелавам Ви и олимпийска титла от Лондон”, каза
Костадинова на госта си в олимпийската централа.

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

Стефка Костадинова се поинтересува за условията, при
които се готви шампионът. В София материална база липсва, а основно тренировките на Христов минават в неговия
русенски клуб „Джъмбо 2006”.
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ПРИЗНАНИЕ
за Белчо Горанов
НАГРАДА
ЗА ПРИНОС в развитието
на световната борба

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов, който е член на Юридическата комисия
на Международната федерация по борба и наскоро влезе в
Апелативната комисия на ФИЛА, бе награден със златен медал на ФИЛА.
Отличието му се дава за принос в развитието на световната борба и му бе връчено от президента на ФИЛА
Рафаел Мартинети на конгреса на Европейския комитет
(СЕЛА) във Вилнюс (Литва).
По време на форума друг българин – Цено Ценов бе преизбран за 4-ти мандат на президентския пост на Европейския
комитет по борба. На конгреса българинът получи най-много гласове – 34 от общо 42.

а именно функционирането на Европейския център по борба
в София, усъвършенстването на модификациите в класическата борба...”
Именно на Европейския център голямо внимание отдели
и президентът на Международната федерация по борба
Рафаел Мартинети.

От досегашните членове място в Изпълкома отново
намериха Ненад Лалович (Сърбия), Теодорос Хамакос (Гърция)
и Георгий Брюсов (Русия). За първи път в управата влязоха – полякинята Агниешка Боздан, която е и първата жена
в Изпълкома, както и Андрей Грибоедов (президент на
Литовската федерация по борба) и Давид Мартинети (президент на Швейцарската федерация по борба).

„Признавам, че това е най-удачният център, който сме
правили досега – обяви Мартинети. – И не беше грешка,
че го преместихме от Рим в София. Условията са изключително добри, а треньорите са все шампиони – Рахмат
Сукра (световен шампион и бронзов медалист от олимпийски игри), както и от Емил Иванов (световен и европейски
шампион). Не на последно място центърът се оглавява от
един изключителен борец – Валентин Йорданов, 7-кратен
световен и европейски шампион, който е и президент на
Българската федерация по борба. Още с откриването на
центъра интересът от страна на треньори и състезатели, които искат да се подготвят в София, е много голям.”

„Не крия, че очаквах подобен избор и цифрите показват,
че съм бил прав – коментира Цено Ценов. – Оттук нататък работата ми ще бъде насочена към новите проекти,

По време на форума бе потвърдено домакинството на
Самоков за европейско първенство при юношите и девойките догодина (26 юни – 4 юли).
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почетОХМЕ генЕРАЛ Владимир Стойчев
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БОК награди призьорите в ските
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Бронз на халки за Йовчев от Евро`09
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Паметник и Алея на славата
в памет на именития
българин
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МАРТ

почетОХМЕ генЕРАЛ
Владимир Стойчев

Стефка Костадинова бе първата, която почете ген.
Владимир Стойчев (1892–1990). Председателят на БОК поднесе цветя на гроба на един от най-успешните ръководители на централата, член на МОК, политически, военен и
спортен деятел. Олимпийски шампиони и медалисти, а и
млади спортни таланти, придружени от преподавателите
си в Национална спортна академия „Васил Левски”, поднесоха
венци и цветя. Паметта на ген.Стойчев почетоха олимпийската шампионка по кану-каяк Ваня Гешева, олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова, завърналата се
от Европейско първенство във Вилнюс по борба Станка
Златева, петкратният световен шампион по класическа
борба в тежка категория Александър Томов, генералният
секретар на БОК Белчо Горанов, колегата му от родната федерация по конен спорт Крум Рашков, директорът на Музея
на спорта Катя Иванова и други. Двукратният олимпийски
шампион по борба Петър Киров произнесе прочувствено
слово и разказа спомени за срещите си с генерала.
На последното Общо събрание на БОК бе решено да се издигне паметник на ген. Владимир Стойчев. Междувременно
в двора на спортно училище „Ген. Владимир Стойчев” вече
греят девет златни звезди. По случай 35-годишнината на
учебното заведение бе открита Алея на славата. Звезди в
нея вече имат девет олимпийски медалисти, възпитаници
на школото, създало стотици шампиони.
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Първите, които влязоха в Алеята на славата на спортно училище
„Ген. Владимир Стойчев”,
са: олимпийската шампионка в гребането
от Пекин`08 Румяна
Нейкова,
двукратната
олимпийска
шампионка
(Сидни`00 и Атина`04) и
трикратна бронзова медалистка (Барселона`92,
Атланта`96, Атина`04) в спортната стрелба Мария
Гроздева, първата олимпийска шампионка на училището от Сеул`88 Таня Богомилова, сребърните медалисти
Весела Лечева (спортна стрелба Сеул`88 и Балселона`92)
и Адриана Дунавска (художествена гимнастика Сеул`88) и
носителите на бронзови отличия от Олимпиади Мартин
Маринов (кану-каяк Сеул`88), Диана Дудева (спортна гимнастика Сеул`88), Адриан Душев (кану-каяк Атланта`96) и
Кирил Терзиев (борба свободен стил Пекин`08). Първото
докосване на именитите ни спортисти до техните
звезди видяха наживо много треньори, бивши и настоящи
възпитаници на училището и гимнастик №1 на България
Йордан Йовчев.
В 35-годишна историята на „Ген. Владимир
Стойчев” възпитаниците
на училището са спечелили 15 олимпийски медала
и още 480 отличия от
световни и европейски
първенства и Световни
Купа за мъже, жени, юноши
и девойки.
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БОК награди
призьорите в ските
ГРАМОТИ ЗА МЛАДИТЕ НИ
ЗИМНИ НАДЕЖДИ

Със стилно тържество Българска федерация по ски
официално отбеляза закриването на състезателен сезон
2008/2009. На церемония в балната зала на Военния клуб
Българският олимпийски комитет и официалният превозвач
на централата „Порше БГ” отдадоха заслуженото признание
и наградиха двукратния световен шампион по сноуборд за
юноши Радослав Янков. Призът под формата на специална
грамота „Олимпийското бъдеще на България” бе връчен от
генералния секретар на БОК г-н Белчо Горанов. Награден бе
и Владимир Зографски. Сребърният медалист от Младежкия
зимен олимпийски фестивал получи златна значка на БОК.
Пред изпълнената до краен предел зала председателят
на БФСки Цеко Минев обобщи постигнатите успехи през
сезона както в състезателно, така и в организационно
отношение. Едно от най-значимите постижения беше организирането и успешното провеждане на стартовете за
Световната купа за жени в Банско в края на февруари и началото на март тази година. Бе обърнато внимание и на
успешно провелия се пилотен проект „Научи се да караш
ски” на Витоша с участието на над 3000 деца.
Тържеството почете и ветераните деятели на българския ски спорт, които тази година празнуват кръгли годишнини. Сред тях бяха легендите Любомир Врингов (85 г.),
Борис Златарев (80г.) и Ангел Митов (70г.).
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Бронз на халки
за Йовчев от Евро`09

ЮЛИ

Най-добрият български гимнастик Йордан Йовчев спечели поредния медал от голям шампионат. Единственият
състезател, който е и президент на Българска федерация
по спортна гимнастика, извоюва бронзовото отличие в коронната си дисциплина халки на Европейското първенство
в Милано. Това бе пети медал за Данчо от шампионат на
Стария континент.

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

Йовчев получи оценка от 15.550 точки и бе на крачка от
среброто, но съдиите отнеха от оценката му за сложност
заради забавяне по време на съчетанието. Треньорът на
националния отбор Милко Танкушев протестира срещу
решението на арбитрите, но молбата му не беше уважена. Европейски шампион стана Юри Ван Гелдер (Холандия) –
световен и европейски първенец за 2005-а с 15.750 т., а
среброто остана за миналогодишния победител Олександър
Воробьов (Украйна) с 15.600 точки. Олимпийският шампион от Игрите в Атина през 2004 Димостенис Тамбакос
(Гърция), който тогава скандално отне титлата на Йовчев,
остана едва 8-ми с оценка 14.975 точки.

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

Другият българин, който участва във финали на Евро`09
в Милано – Еди Пенев се нареди 8-ми на земя с 14.425 точки.
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Май
Боян Радев със „Златна огърлица”
на Международната федерация по борба
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Горд съм със себе си и с България!
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Олимпийски дръвчета
за Деня на спорта и 130 години София
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Представители на олимпийските клубове
се срещнаха с ръководството на БОК

40
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ФЕВРУАРИ
МАРТ

Боян Радев
със „Златна огърлица”
на Международната
федерация по борба
София – Вевей – София
Владимир ПАМУКОВ
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Българско сияние под Монблан

Международната федерация по борба (ФИЛА) короняса първия българин, двукратен олимпийски шампион – Боян Радев, с
най-високото си отличие „Златна огърлица”. Патриархът на
най-успешния наш спорт получи наградат на стилна церемония в замък до Женевското езеро във Вевей, който днес е
седалище на световната борба.
Пред знамето на България
Боян Радев се просълзи и
поднесе на президента на
ФИЛА Рафаел Мартинети
дубликат на златен ритон
от Панагюрското съкровище, предоставен на трикратния „Спортист №1 на
България” като дарител №1
на Националния исторически
музей.
В Швейцария, в сърцето
на най-бялата държава в
Европа, българската борба
ликува с поредните си мигове на световна слава. В
централата на международната федерация (ФИЛА) найуспешният ни спорт показа
целия си блясък в съкровищница от над 180 трофея и

38

увековечени в ленти и фотоси паметни мигове. За извисяването на българския дух помогна и двучасовото шоу на
поканения от домакините ансамбъл „Българе”.
Великолепна петорка от шампиони, носители на общо 59
медала от олимпиади, световни и европейски първенства,
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имаше честта да представи първа от всички 204 страни –
членки на ФИЛА, своята златна история. Борец №1 на ХХ
век в свободния стил и шеф на федерацията ни Валентин
Йорданов, Боян Радев, проф. Петър Киров, Александър Томов
и Георги Мърков чуха аплодисменти и суперлативи от пратеника на Жак Рог – главния юрист на МОК Хаурд Ступ, и
от десетки представители на олимпийската централа, на
федерации не само от борбата, но и от други спортове.
В подножието на Монблан – най-високия връх в Европа,
ФИЛА короняса с уникалния трофей „Златна огърлица” патриарха на родната борба Боян Радев. Президентът на международната федерация – швейцарецът Рафаел Мартинети,
връчи приза с признанието, че се дава само на държавни
глави и висши управници на световния спорт. Изключение
е направено само за емблемите Александър Карелин и
Александър Медвед. И сега за Боян Радев – бореца и колекционера, за когото малките победи в живота никога не са били
победи. Той винаги се е целил в десетката на успеха и сега е
с приз като „Златната топка” във футбола.

Иванов, ректорът на НСА Лъчезар Димитров, генсекът на
БОК Белчо Горанов и президентският съветник Анатоли
Пазийски, прочел приветствие от държавния глава.
Хладнокръвният като снежен човек някога на тепиха Боян
Радев се просълзи и разчувства гостите с емоционално слово. Той обеща да обогати антиките в двореца на борбата
с уникати от колекцията си, а като за начало дари своя кът
от изложбата на България в централата. И благодари на
Валентин Йорданов за всичко, което е направил за обединението, силата и славата на българската борба.
„Ние направихме каквото трябва за България и сме горди,
че светът ни оценява”, лаконично обобщи церемонията друга наша легенда – двукратният покорител на Олимп проф.
Петър Киров.

В кулоарите гостите коментираха, че за България остава само още един непокорен връх – когато се оттегля,
Мартинети да предаде на Валентин Йорданов президентския ключ за замъка на Женевското езеро. Там, в оценената
на 15 млн. евро обител на ФИЛА, речи на церемонията държаха посланикът ни в Швейцария Атанас Павлов и шефът на
Европейската асоциация по борба Цено Ценов. Също и други
официални гости от България – шефът на тотото Иван
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Горд съм със себе си
и с България!

Сега тук, в Швейцария, това тържество е едно от найтрогателните ми преживявания. Затова плача от щастие.
Тези мъжки сълзи са за признанието към мен, за България
и великите личности около мен – легендата Валентин
Йорданов, славните Александър Томов, Петър Киров, Георги
Мърков. Те са тук до мен сега, защото са част от златната
спортна история на България! Покланям им се, благодаря им,
че ме подкрепяха по пътя нагоре, благодаря им за всичко.

„Горд съм със себе си, горд съм с живота си, със семейството ми, с приятелите и с България – заяви Боян Радев,
след като получи „Златната огърлица” на ФИЛА. – Благодаря
на Международната федерация по борба за най-високото
признание и за това, че я има, че ни създаде и ни показа пред
света. Нас, големите шампиони!
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Боян Радев:

Да, лесно ми беше и като каруцар, и като миньор, и като
борец. Но каквото и да съм преживял, борбата си остава
класиката на моя живот. Невероятни моменти, победи,
титли, признание и любов от хората. Не мога да го опиша,
стига за десет и повече живота.

Винаги съм искал да бъда на върха. Дори когато попаднах
случайно в изкуството. Започнах с колекционерството и ме
подцениха. Това бе моят шанс. В България по друг начин не
може. Ако не те подценят, сланата на злобата и завистта
те попарва отрано и си аут! А когато разбраха кой съм
в колекционерство, вече беше късно – аз бях там, където
исках. Бях на върха.
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Искам и да помоля за прошка. Понякога съм сноб. И тогава просто не съм аз. Но около изкуството общувам и
със сноби и за жалост понякога се държа като тях, избухвам, казвам някои неща, за които после съжалявам. Но
иначе няма да мога да оцелея и да довърша делото си. А
то е – моята огромна колекция за милиони да остане за
България в зала „Боян Радев”. Докато дишам, ще се боря
за това. Имам много приятели и много сили да победя! И
едничка слабост – внучката ми Бояна, която само с една
целувка ме тушира... Но думата ми беше за приятелите, с
които, макар и рядко, се държа лошо. И те, които са мъжки
момчета, понякога казват: „Маниак”, ядосват ми се... За
радост дотам стигат само. Официално се извинявам и им
се покланям. Да са живи и здрави! Нека да продължават да
работят за България и да получаваме подобни признания
като това тук, в сърцето на Европа.”
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Олимпийски
дръвчета за Деня
на спорта и
130 години София
ИЗВЕСТНИ СПОРТИСТИ ВЗЕХА
УЧАСТИЕ в празника

Председателят на БОК Стефка Костадинова поздрави
участниците на празника „Ден на спорта”. По време на тържествата в София световната рекордьорка в скока на височина засади дръвче в Олимпийската горичка в Национална
спортна академия „Васил Левски” заедно с Весела Лечева,
председател на ДАМС. За втора поредна година в засаждането на дръвчета участие взеха олимпийската шампионка
по гребане Румяна Нейкова, както и златните медалисти от
световни първенства по борба Станка Златева, Радослав
Великов и Явор Янакиев.
По-рано през месеца г-жа Костадинова се включи в засаждането на 130 дръвчета по случай 130-годишнината от
обявяването на София за столица. В парк „Студентски”
кметът Бойко Борисов засади японска вишна, а малко покъсно и слива, заедно с изявени спортисти, артисти и музиканти. На поканата на Столичната община за участие в
церемонията откликнаха олимпийската шампионка по гребане от Пекин`08 Румяна Нейкова, Любо Ганев, проф. Петър
Киров, проф. Лъчезар Димитров, Богдана Карадочева, Христо
Мутафчиев и др.
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олимпийски шампиони
ще помагат в работата им

Олимпийските клубове от девет града се срещнаха с
председателя на БОК Стефка Костадинова и ген. секретар
Белчо Горанов в Гранд Хотел София. На форума присъстваха представители на над 16 олимпийски клубове,между които „Олимпиец НСА”, „Шампион” (София), клубове от Правец,
Русе, Пловдив, Радомир, Варна, Троян, Благоевград, Нова
Загора и Българска спортна федерация за деца лишени от
родителски грижи и Движението „Мамо, татко и аз, баба,
дядо и внуче”.

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

АПРИЛ

Представители
на олимпийските
клубове се срещнаха
с ръководството
на БОК
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Основната тема бе бъдещата работа на БОК и олимпийските клубове, които изложиха своите виждания по
темата. Взето бе решение Българска асоциация на спортистите олимпийци (БАСО) с председател Ваня Гешева да
осъществява оперативното ръководство и координацията
между БОК и клубовете.
По време на срещата в бяха обсъдени предстоящите
прояви по повод Олимпийския ден, бе разменена информация
за дейността на клубовете. Предвижда се подобни
срещи да станат регулярни, а олимпийски шампиони
и медалисти да се включат
активно в работата на
клубовете по места, за да
оказват съдействие.
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Юни
Първият
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Младежки олимпийски фестивал Албена`2009
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Факелно бягане за Олимпийския ден в София
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Пере Миро на посещение в България
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Ордени „Стара планина” за РУМЯНА НейковА, нораир Нурикян,
александър Томов, янко Русев, петър Попангелов, и свилен нейков
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ХХVІІ Сесия на Националната олимпийска академия на БОК
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ФЕВРУАРИ

Първият
Катя Иванова

МАЙ

АПРИЛ

МАРТ

всички вече са го отписали. Неговият подвиг слага началото на златния летопис на българските олимпийци.

ЮНИ

Освен олимпийски шампион Никола Станчев е първи на
Балканските игри в Истанбул през 1959 г., 11 пъти е републикански шампион, 8 пъти в свободния и 3 пъти в класическия
стил. След края на кариерата си той е помощник на Райко
Петров в националния отбор за период от 3 години.

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

През 2006 г. когато се навършиха 50 години от спечелването на олимпийската титла на специално тържество
в Твърдица Председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова връчи златната значка на БОК
на Никола Станчев. Славният борец е с патерици, защото
единият му крак е счупен и с вълнение, и със сълзи на очи
приема голямата награда.

Винаги ще помним Никола Станчев. Не само защото е
първият олимпийски шампион на България и първите винаги
се помнят, а и защото животът му беше достоен, в голямата си част посветен на най-българския спорт – борбата.

НОЕМВРИ

Никола Станчев или бай Кольо както го наричаха, е роден
в странджанското село Твърдица през 1930 г. Той е от поколението борци, които притежаваха самобитен талант.
Повечето техники е научил от народните борби, които
най-напред наблюдава, по-късно сам участва в тях .
Върхът в състезателната му кариера е златният олимпийски медал от Игрите в Мелбърн през 1956 г. Там, на тепиха, Никола Станчев прави немислимото, когато почти

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

Тогавашният
млад
треньор, днес професор
Райко Петров разказва: „В
Мелбърн българските борци бяха още непознати на
света. Те обаче не се смутиха от гръмката слава и
титли на своите съперници, от необичайните за
тях условия на големите
състезания.
Примерът
на нашите пионери заслужава да се помни винаги.
След неприятната загуба
с туш от Кацура, Никола Станчев трябваше да побеждава
само с туш. Такава възможност съществува само на теория. Вярата и дързостта на могъщия странджанец бяха толкова силни, че превърнаха невероятното във факт. Пътят
до първата олимпийска титла ще остане за България един
от най-ярките примери в спортната ни героика”.
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На 13 юли 2009 г. Никола Станчев ни напусна. Не само
Бургас, цяла България го изпрати с почести и признателност.
Месец по-късно новата спортна зала на Бургас носи името „Никола Станчев”.
От 2010 г. по решение на Българската федерация по борба
Купата за отборен първенец на Републиканското първенство по свободна борба ще носи името на Никола Станчев.

АЛМАНАХ БОК 2009

Във футболния турнир участие взеха отборите на ЦСКА,
Локомотив София, Литекс (Ловеч), Септември (София), Черно
море, Търговище – 6 тима по 23 човека или 138 състезатели.

Младежки
олимпийски
фестивал Албена 2009
ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА
ДЕЦАТА МЕРИХА СИЛИ
ЗА НАГРАДИТЕ НА БОК

От 3 до 6 юни 2009 година се проведе Втори национален
олимпийски фестивал „Да открием новите олимпийски надежди на България!”. Домакин на проявата бе курортен комплекс Албена, а организатор – Българският олимпийски комитет и Българска федареция за деца лишени от родителски
грижи с подкрепата на Държавната агенция за младежта и
спорта. Участваха 600 юноши и девойки от цялата страна.
Децата мериха сили в 8 вида спорт – футбол, баскетбол,
плажен волейбол, плажна борба, тенис на маса, борба, плуване
и лека атлетика.

Схватките по борба класически стил бяха между 42 момчета и момичета на възраст 16-17 години. В турнира по баскетбол участваха 48 младежи – 24 момчета и 24 момичета.
Най-голям интерес предизвика надпреварата по тенис на
маса, която за втори път привлече състезатели от цялата страна: 64 участника. В схемата на турнира по плажен
волейбол пък бяха записани 54 имена. В схватките по плажна
борба участие имаха 18 юноши и 18 девойки, които се състезаваха в по две категории. В стартовете по плуване
се впуснаха 86 млади спортисти в стиловете бътерфлай,
кроул, гръб, бруст и съчетано плуване. Състезателите бяха
придружавани от 46 водачи на отборите и треньори.

Всеки участник получи фланелка с логото на фестивала.
За призьорите БОК осигури купи и медали. С оглед на огромния интерес, който Вторият национален олимпийски
фестивал предизвика, считаме че този форум е успешна и необходима форма на изява на младите спортисти
у нас, както и за откриване на спортни дарования. Още
по-успешен и полезен фестивалът би бил при провеждане
два пъти годишно – веднъж през лятото и веднъж през
зимните месеци. По този начин ще се покрият по-голям
брой спортове. Регулярното организиране на този форум
допринася за развитието на българския спорт.

Вторият национален олимпийски фестивал бе официално
открит от председателя на БОК Стефка Костадинова. На
церемонията присъстваха още вицепрезидентът на централата и председател на федерацията на борба Валентин
Йорданов, ген.-секретар на БОК Белчо Горанов, както и треньор № 1 на XX век – легендарният Димитър Пенев.
„Пожелавам от вас, които сте на фестивала за олимпийски надежди в Албена, да излязат и бъдещите шампиони
на България” – каза Стефка Костадинова на участниците.
Доховият оркестър на Добрич и ансамбъл „Добруджанско веселие” пък придаде колорит и добро настроение.
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Факелно бягане
за Олимпийския ден
в София

АПРИЛ

„Движи се, учи и откривай“
мотото на 23 юни

Празникът бе отбелязан със спортни тържества във
Варна, Русе, Благоевград, Пловдив, Радомир, Правец, Рила,
Белица, Вълчедръм, клуб „Шампион”, както и Българската
спортна федерация за „Деца, лишени от родителски грижи” (София).

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

23 юни се счита за рождена дата на съвременните
Олимпийски игри и Олимпийско движение. Затова повече от
20 години на тази дата хора от цял свят, за които спортът
е начин на живот, отбелязват своя празник. Той се чества
с различни състезания, лекоатлетически кросове, правят се
сесии за Олимпийските ценности и срещи с олимпийци.

НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ

Председателят на БОК Стефка Костадинова и именити
наши спортисти, сред които Екатерина Дафовска, Боян
Радев, Александър Томов и Йордан Йовчев посрещнаха факелното бягане по случай Международния олимпийски ден пред
олимпийската ни централа. В традиционната инициатива
на 23 юни сега с мото „Движи се, учи и откривай”, се включиха студенти от Национална спортна академия и ученици
от спортните училища „Ген. Владимир Стойчев” и „Васил
Левски”. Стартът бе даден в 9 часа сутринта пред сградата на НСА, а след това атлетите минаха из централните
софийски улици и финишираха пред централата на БОК на
улица „Ангел Кънчев” № 4.
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Пере Миро
на посещение
в България
Комплекс „Диана“
може да стане третият
световен център по борба

Гостът остана изключително доволен от условията в
Европейския център по борба в комплекс „Диана”, където бе
посрещнат и от директора й и председател на Българска
федерация борба Валентин Йорданов. В последните 20 години Европейският център бе в Рим, а едва от януари той бе
преместен от Международната федерация по борба и функционира в София. В момента съоръжението е подпомагано
финансово, както от ФИЛА, така и от Европейския комитет (СЕЛА), чийто президент Цено Ценов също бе на срещата. Средства се получават и от програма „Олимпийска
солидарност” в МОК. Ежедневно в залата на комплекса се
подготвят 90 борци.
„Когато в МОК говорим за България неизменно става
дума за борба” – заяви Миро и продължи: „В този спорт вашата страна е с изключителен принос в световен мащаб.
Комплекс „Диана” има всички предпоставки да стане третия
световен център по борба след Канада и Иран. Нужни са две
условия – да имате база и подкрепата на Националния олимпийски комитет, както и подкрепата на Международната
федерация”.
Валентин Йорданов подари на Пере Миро екип на националния отбор по борба, както и почетен плакет на федерацията ни.

Пере Миро, директор на „Олимпийска солидарност”
и „Връзки с националните олимпийски комитети” в
Международния олимпийски комитет, уважи официална покана на председателя на БОК Стефка Костадинова да посети
страната ни.

При първото си посещение у нас, директорът на
„Олимпийска солидарност” в МОК имаше среща с председателя на ДАМС Весела Лечева, президента на Българския
футболен съюз Борислав Михайлов, Христо Стоичков, и
президента на Българската голф асоциация Красимир Гергов.
Пере Миро посети Националната
спортна академия, където проведе
срещи с преподаватели и студенти. Преди заминаването си разгледа и изложбата на двукратния
олимпийски шампион Боян Радев в
Националния исторически музей.
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„Искам да благодаря за това високо отличие от мое име
и от името на всички наградени. Благодарим и на хората, които са ни помагали в трудните момента. Ние ще работим
за доброто на българския спорт и за доброто на България”
сподели след церемонията Янко Русев.

Медали „За заслуги“ получиха
Димитър Добрев
и Димитър Рангелов
Президентът на Република България Георги Първанов
удостои легендите за техния изключителен принос в развитието на физическото възпитание и спорта. Румяна
Нейкова притежава пълен комплект медали от Олимпийски
игри – сребро от Сидни 2000, бронз от Атина 2004 и злато
от Пекин`2008.

НОЕМВРИ

На церемонията на бул. „Дондуков” № 2 с ордени „Стара
планина” бяха наградени още двукратният олимпийски
шампион по вдигане на тежести Норайр Нурикян, най-успешният ни състезател по ски алпийски дисциплини и 26
пъти републикански шампион Петър Попангелов, един от
най-изявените български състезатели по борба класически
стил, трикратен сребърен олимпийски медалист, петкратен световен и европейски шампион, носител на пояса
„Никола Петров” Александър Томов, който навърши наскоро 60 години, олимпийският първенец, петкратен световен шампион, автор на 34 световни рекорда и треньор по
вдигане на тежести Янко Русев. Медали „За заслуги” бяха
отредени на знаменития борец и носител на златен олимпийски медал Димитър Добрев и бившия ас в мотокроса
Димитър Рангелов.
„Наистина се вълнувам в този миг, в който пред това
истинско съзвездие от забележителни български спортисти, треньори, дейци на българския спорт, имам честта от
името на всички български държавни институции да връча
най-високите държавни отличия на част от заслужилите
наши спортисти и треньори. И трябва да подчертаем

ДЕКЕМВРИ

ОКТОМВРИ

Ордени
„Стара планина”
за РУМЯНА НейковА,
нораир Нурикян,
александър Томов,
янко Русев,
петър Попангелов
и свилен нейков

приемствеността, защото българският спорт е имал своето забележително минало, но има своето ярко силно настояще. Може би малко закъсняхме с това награждаване, но никой
не е забравен. Вашата слава е вечна” бяха първите думи на
президента Георги Първанов, след което държавният глава
отдели специално внимание на всеки един от наградените.
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„Това отличие го приемам по по-особен начин. Това вече
е една голяма оценка за труда, който сме извършили, за постиженията. Доста е вълнуващо, за което благодарим на
Президента и на Държавата, че обърна внимание и на спорт.
Всеки един медал си тежи на мястото и олимпийският медал си тежи на мястото и този орден също си тежи на
мястото. Той обобщава всичките тези постигнати медали
като един накрая. Има още много шампиони и треньори, които трябва да бъдат наградени. Има много заслужили хора
в спорта. За нас спортистите е много по-важно да тренираме, да участваме на големи първенства, а когато някой се
сети за нас, няма проблем” бе коментарът на олимпийската
шампионка от Пекин Румяна Нейкова.

АЛМАНАХ БОК 2009

ХХVІІ Сесия
на Националната
олимпийска
академия на БОК
ПЪРВИ ДИПЛОМ НА ИМЕТО
НА ПРОФ. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

С участието на 98 души премина ХХVІІ Сесия на
Националната олимпийска академия на БОК в Несебър
от 12 до 15 юни 2009 година. Освен студенти от НСА,
тази година се включиха и студенти от Софийския университет, Югозападния университет (Благоевград) и
АМТИИ (Пловдив). Представени бяха и олимпийски клубове от страната, а темата на сесията бе „Олимпийските
игри като празник”. Лектори на НОА бяха проф.Лъчезар
Димитров, проф.Петър Киров, Катя Иванова, доц.Антонио
Антонов, доц.Стайко Цонев и Боряна Тончева. По време на
сесията беше проявена голяма активност от участниците. Дискутирани бяха както теми свързани с олимпийското движение, така и въпроси касаещи проблемите на българския спорт. На церемонията по откривнето на ХХVІІ
Сесия на Националната олимпийска академия на БОК пред
Старата Митрополия в черноморския град гост бе кметът на Несебър Николай Димитров. Стефка Костадинова
връчи и първи диплом на името на основателката на НОА
проф.Наталия Петрова на студентката от НСА Емилия
Витанова, която е председател на Олимпийски клуб към
НСА и най-добре представилия се студент в миналогодишното издание на академията. Председателят на БОК
удостои с медал „Спортът за един мирен свят” доц.Лозан
Митев – преподавател в НСА и един от основателите на
Националната олимпийска академия.
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ЮЛИ
Сребро и два бронза за младите българи в Тампере
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Х Европейски младежки летен
олимпийски фестивал 2009

успехи на страната в младежките олимпийски фестивали. В
Тампере за бронза се пребори Атанас Костадинов в категория +90 кг., с което защити доброто име на родната школа
в този спорт. В крайното класиране по нации България е
31-ва, на върха е Русия, пред Великобритания и Германия.

Сребро и два бронза
за младите българи
в Тампере
Вълчев вицешампион,
Добрев и Костадинов
също се качиха на подиума

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ
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Тодор Шабански

България спечели три медала на Х Европейски младежки
олимпийски фестивал състоял се през юли 2009 г. в Тампере
(Финландия). С течение на времето тези състезанията
получиха огромна популярност и вече традиционно събират най-добрите млади спортни таланти на континента.
Повечето от тях след това по правило стават главни
действащи лица на бъдещи олимпийски игри, като успехът
на въпросните надпревари е в основата на решението на
МОК да учреди и администрира Младежките олимпийски
игри в техния летен и зимен вариант.

Подготовката и участието на българите бяха осигурени
финансово от БОК чрез средства, отпуснати по програма
„Олимпийска солидарност” към МОК. Генералният спонсор на
БОК – Първа инвестиционна банка и основният – концернът
Пума също оказаха помощ, като направиха възможно нашето участие и съдействаха за успешното представяне на
делегацията ни.

Във Финландия се събраха представители на 49 държави,
българската делегация включваше 47 души, от които 32-ма
спортисти в 6 вида спорт – лека атлетика, плуване, гимнастика, джудо, тенис и колоездене. В три от тях българите
стигнаха до медалите.
Най-добре от нашите се представи гимнастикът
Велислав Вълчев, спечелил сребро на висилка и наредил се
18-и в индивидуалния многобой. В отборното Вълчев и неговите съотборници Вилислав Филипов и Емил Христов се
класираха 18-и от 23 участващи тима. Освен, че реализираха
своята цел в Тампере, младите ни гимнастици загатнаха, че
имат голям потенциал за добро бъдеще.
Другите две отличия за България бяха спечелени в леката
атлетика и в джудото. В скока на дължина Даниел Добрев се
нареди трети с резултат 7.30 м. Десетимата ни състезатели в джудото спазиха традицията този спорт да носи
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Стартовете във Финландия още веднъж доказаха, че
на младите български спортисти липсва опит и повече
участия в подобни форуми. Това бе една от основните
причини, част от нашите състезатели да се представят
под реалните си възможности, да не реализират личните
си постижения и да отпаднат още в първите кръгове и в
квалификациите на отделните дисциплини. Силната конкуренция в Тампере показва, че българските спортни федерации не бива да подценяват тези надпревари, които са
идеален тест и възможност за придобиване на опит за
младите ни надежди.

АЛМАНАХ БОК 2009

ХРОНИКА

На церемонията в Гербова зала на президентството освен Стефка Костадинова бе и Свилен
Нейков, като това бе неговата първа официална
изява в качестото му на министър на физическото възпитание и спорта. До тях застанаха
именити спортисти като Валентин Йорданов и
Йордан Йовчев, шефовете на БФСумо, първият
треньор на българския озеки Петър Стоянов, родителите и годеницата му Асако, както и посланикът на Япония у нас Н. Пр. Цунехару Такеда.
„Има няколко много ярки символа между двете
страни в богата им история повече от век. Тези
символи са добре познатите в цяла Япония – тракийски златни съкровища, красотата на българската роза, българското кисело мляко, а от десетилетие се налага името на Калоян Махлянов-Котоошу“
каза Георги Първанов след като връчи ордена на
Махлянов, чиито успехи станаха повод за учредяване от българското правителство през 2007 г.
на купата „Златна българска роза“ в Страната на
изгряващото слънце.

В присъствието на председателя на БОК Стефка
Костадинова Президентът на Република България
Георги Първанов удостои първия български сумист в Професионалната лига на Япония Калоян
Махлянов-Котоошу с най-високото държавно
отличие – орден „Стара планина“ – първа степен. Първият европеец носител на Купата на
Императора, който е на крачка от най-висшия
ранг йокозуна (велик шампион), получи наградата
за изключителния си принос в развитието на българо-японските отношения.

Двукратният олимпийски шампион Боян Радев получи поредното световно признание. Именитият
ни борец заслужи една от най-ценните награди –
медал „Пиер дьо Кубертен” на МОК за изключителни заслуги към олимпийското движение.
Предложението за награждаването бе направено
от председателя на БОК Стефка Костадинова и
прието от Изпълнителния комитет на МОК и
Съвета за олимпийски орден към световната централа. Решението е подписано от президента на
МОК Жак Рог. Наградата е учредена през 1964 г. и
се връчва изключително рядко, като връчването
на самото отличие на Боян Радев ще бъде на специална церемония през септември в София.
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АВГУСТ
Данъчни облекчения за спонсорите в спорта обсъдиха Министърпредседателя и председателя на БОК
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областният управител на софия
търси решение На проблема
с централата на бок
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Данъчни облекчения
за спонсорите
в спорта обсъдиха
Министър-председателя
и председателя на БОК

Премиерът Бойко Борисов и председателят на БОК
Стефка Костадинова обсъдиха възможностите за данъчни облекчения на спонсорите на българския спорт, освен
предвидените досега в закона. Договорено бе да се направи
проучване на европейските практики, така че в най-скоро
време да бъдат дискутирани вариантите за допълнително
стимулиране на подпомагащите спорта у нас. Въвеждането
на подобни облекчения биха повлияли положително на броя
спонсори, за развитието и подобряването на база и условия
в спортните школи, клубове и т.н.
Срещата бе в Министерски съвет и продължи повече от
предвиденото време. Освен това Костадинова и Борисов
обсъдиха и възможността на БОК да бъде предоставен подходящ имот за нуждите на олимпийския ни комитет. В момента централата се помещава на ул. „Ангел Кънчев“ № 4,
а сградата е предоставена от областната управа безвъзмездно до 2012 г. Сградата не отговаря на съвременните
изисквания за олимпийска централа. Премиерът възложи на
областния управител на София Данаил Кирилов да проучи вариантите за намиране на решение.
На разговорите присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков и зам. министърът
на финансите Владислав Горанов, както и генералният секретар на БОК Белчо Горанов.
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„Диана” става център
за подготовка
на борци от цял свят
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Оливие Ниамке инспектира
столичния комплекс

Борци от цял свят ще се подготвят у нас за Летните
олимпийски игри в Лондон през 2012 година. Тренировъчният
процес ще се извършва от следващата година в Европейския
център в столичния комплекс „Диана”. Специално по този повод в София за инспекция пристигна ръководителят на секция „Спортисти” към програма „Олимпийска солидарност”
на Международния олимпийски комитет Оливие Ниамке
(Швейцария), която ще финансира престоят на спортистите. При визитата му бяха уточнени детайли по тристранния контракт между МОК, Българския олимпийски комитет
и Българска федерация по борба, който ще бъде парафиран
през ноември.
Гостът, придружаван от председателя на БОК Стефка
Костадинова, посети залите, помощните помещения към
тях, хотелската и ресторантската част, които ще обслужват борците. В обновения комплекс в „Диана” само за
последните 2 години на подготовка са били състезатели
от над 30 държави. В залата едновременно може да тренират близо 100 борци. Едва в 7-8 страни в света МОК има
подобни центрове.
„В никоя друга държава няма такава база, в която на едно
място да бъдат разположени 8 тепиха. В голямата зала са
разположени 6 настилки, а в по-малката, която предстои да
бъде открита, са още два с кът за силова подготовка”, заяви
президентът на централата по борба Валентин Йорданов.
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На борците, които ще са на подготовка у нас, ще бъдат
осигурявани и участия на турнири в съседни на България
държави. На срещата бяха уточнени казуси с визовия режим, застраховки, участието на състезателите в турнири,
както и транспортирането им до съответните градове,
в които има олимпийски квалификации. „За целта съвместно с Международната федерация по борба (ФИЛА) ще бъде
закупен микробус” заяви президентът на Европейската централа Цено Ценов, който присъства на разговорите, както
и ген.секретар на БОК Белчо Горанов.
„Моят шеф Пере Миро остана възхитен от условията тук и ме изпрати да уточним детайлите за нашето
сътрудничество. Начинът ви на работа отговаря на нашите олимпийски принципи. Виждам, че тази база е направена така, че да не е от полза само на вашата страна,
а предоставяте възможност и на чуждестранните състезатели да се готвят тук, което напълно кореспондира
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на олимпийската солидарност. Вие сте свикнали да идват
борци на лагер за по 20–30 дни, но сега ще е по-различно”
сподели Оливие Ниамке.
МОК ще предоставя индивидуални стипендии за 2 години
на борците. „Състезателите няма да стоят постоянно в
България. Ще се прибират в родините си например за ваканции, празници. Но когато са при тук, ще трябва да се съборазявате с тяхната храна, религия”, допълни още ръководителят на секция „Спортисти” към програма „Олимпийска
солидарност” на МОК.

ни в подобни програми е част от нашата дългогодишна
стратегия. Имаме амбицията да реализираме успешно този проект и да защитим добрата си репутация
пред света като водеща сила и организатор на десетки големи първенства. Като част от ръководството на
Българския олимпийски комитет искам да благодаря на
Стефка Костадинова за точните ходове и нейните усилия България да бъде уважавана в международен план и да
получи необходимата подкрепа. Това е правилният път за
развитие на родния спорт и аз вярвам, че заедно ще го
продължим и ще го разширяваме през следващите години”.

През ноември в комплекс „Диана” предстои и първия
треньорски семинар на ФИЛА, като сред лекторите ще
бъде и президентът на ФИЛА Рафаел Мартинети. От българските специалисти са поканени проф. Петър Киров и
Симеон Щерев.
Шофът на родната борба Валентин Йорданов уточни:
„Въпреки успехите си ние като федерация не разчитаме само на държавни субсидии, а търсим алтернативни
начини за подпомагане и самофинансиране. И участието
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Костадинова и Борисов
с НАГРАДИ от ЕОК

След заседанието на Изпълнителния комитет на ЕОК,
ирландецът Хики бе приет от министър-председателя на
България Бойко Борисов. Разговорите бяха и с участието на
Стефка Костадинова, спортния министър Свилен Нейков и
ген.-секретар на БОК Белчо Горанов.

Президентът на Европейските олимпийски комитети
Патрик Хики награди с почетен плакет председателя на
БОК Стефка Костадинова. Това стана при откриването на
редовното заседание на Изпълнителния комитет на ЕОК в
Гранд-хотел „София” на 17 септември. Страната ни за първи път бе домакин на събитие от такъв висок ранг за последните 20 години, като това стана факт след поканата
на ръководителката на родната централа. Самият приз за
Костадинова се възприема и като отлична оценка дадена
от ЕОК за работата на БОК през последните 4 години.
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Олимпийски шефове
заседаваха в София
за първи път
от 20 години

В срещата на ЕОК под ръководството на Патрик
Хики, който е президент на ЕОК и член на МОК, участие
взеха Ламбис Николау (Гърция) – вицепрезидент на МОК,
Гунила Линдберг (Швеция) – член на МОК, сър Крейг Риди
(Великобритания) – член на МОК, Ги Дрю (Франция) – член
на МОК, Александър Козловски (Русия) – вицепрезидент на
ЕОК, Рафаеле Паньоци (Италия) – генерален секретар на ЕОК,
както и президентите на Националните олимпийски комитети (НОК) на Испания, Турция, Словения, Полша и други.
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„Страната ви е сред най-популярните членове на олимпийското семейство в Европа. Изключително съм доволен
от нашата съвместна работа през последните 4 години.
За това време Българският олимпийски комитет направи
много. Искрено се надявам, че нашето сътрудничество ще
продължи и в бъдеще” сподели Патрик Хики. Той връчи на
премиера сребърен плакет на Европейските олимпийски комитети, а Борисов каза: „Ние сме спортна нация и като
такава правителството трябва да прави всичко необходимо, за да осигури по-добра олимпийската подготовка на
спортистите си”.

АЛМАНАХ БОК 2009

Откриха Общото
събрание на БОК
с награждаване
на Боян Радев
Легендата ни получи медал
„Пиер дьо Кубертен“

С церемония по награждаването на двукратния олимпийски шампион по борба Боян Радев започна Изборното общо
събрание на Българския олимпийски комитет на 18 септември в Гранд-хотел „София”. Легендата на България получи от
вицепрезидента на МОК Ламбис Николау една от най-ценните награди – медал „Пиер дьо Кубертен” за изключителните
му заслуги към олимпийското движение. Церемонията уважиха и вицепрезидентът на ЕОК Александър Козловски и Кикис
Лазаридис, ковчежник на ЕОК.
С множество лишения и тежки тренировки настоящият
67-годишен изявен колекционер на произведения на изкуството извоюва златни медали в класическия стил на Летните
олимпийски игри в Токио през 1964 година и в Мексико през
1968-ма. Радев е световен шампион от Толедо`66, световен
вицешампион за 1962 и 1967 година, сребърен медалист от
Евро`68, като с това не се изчерпват отличията му в категория 97 килограма.

заедно с няколко портрета” каза след церемонията класикът, който получи и поздравителен адрес от премиера
Бойко Борисов.
Както на тепиха, така и в живота всяка цел, която Боян
Радев си постави, я реализира. Той има в богатата си визитка още признания за най-добър в родния спорт за 1964,
1967 и 1968 година и спортист № 1 за ХХ век на спортен
клуб Левски, а години по-късно продължава да приема похвали
и награди за постигнатите паметни победи.

„След двата химна, които прозвучаха в моя чест – на
България и МОК, се чувствам изключително горд, че съм
българин. Искам да благодаря на всички, които са ми помагали през тези години. Медалът „Пиер дьо Кубертен” е
едно от най-големите при признания. Специално благодаря на президента на МОК Жак Рог за този приз, за изключително човешкото му отношение към мен. Аз ще даря
това високо отличие на Националния исторически музей
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Нов мандат
за Стефка Костадинова
като председател на БОК

Стефка Костадинова беше преизбрана с категоричен резултат за председател на Българския олимпийски комитет за
нов 4-годишен мандат. Това се реши на Отчетно-изборното
общо събрание в Гранд-хотел „София”. Световната рекордьорка от Рим`87 с 209 сантиметра в скока на височина получи
52 гласа, а нейната опонентка Светла Оцетова – 29. Двете
олимпийски шампионки бяха съпернички за поста и преди четири години, когато на 11 ноември 2005 година Костадинова
стана първата жена заела поста, спечелвайки с преднина от
четири гласа – 42:38.
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Христо Стоичков я подкрепи
от 9000 километра

С думите „Благодаря на хората, които за втори път ми
гласуваха доверие”, започна словото си след вота избираната четири пъти за Спортист на годината в България и пет
пъти за № 1 на Балканите Костадинова. След това бившата
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лекоатлетка продължи: „Ще се постарая с моя екип да довършим, това което започнахме преди 4 години. През изминалия
период БОК награди медалистите от олимпийски и параолимпийски игри, като намеренията ни са това да остане традиция.
А като първи приоритет на новото ръководството на БОК е
подписването на договор с Министерството на физическото
възпитание и спорта, в който ясно да са диференцирани всички
отговорности на двете страни по обезпечаване на делегациите за Зимните олимпийски игри във Ванкувър през 2010 година
и Летните младежки олимпийски игри в Сингапур догодина”.
Олимпийската шампионка от Атланта`96 и сребърна медалистка от Сеул`88, която е новият-стар председател на БОК,
представи пред делегатите някои от идеите си за развитието на централата, включително и тези за създаване на работна група от спортисти, икономисти и юристи, за укрепване
ролята на Българския спортен арбитраж.
Първата дама на родния спорт Стефка Костадинова ще има
четирима заместници – Весела Лечева, Валентин Йорданов,
проф. Лъчезар Димитров и Стефан Цветков. Председателят
на БОК е и председател на Изпълнителното бюро, в което
влизат още: Михаил Михов (баскетбол), Величка Христева
(фехтовка), Цеко Минев (ски), Данчо Лазаров (волейбол), Марин
Димитров (бокс), Емил Стойнев (триатлон), Георги Янакиев
(автомобилизъм), Таня Богомилова (плуване), Христо Марков
(лека атлетика), Ваня Гешева (кану-каяк), Иван Лебанов, Младен
Мутафчийски (бизнесмен), Здравка Йорданова, Стефан Китов
(тенис на маса), Йордан Йовчев (спортна гимнастика).
Световноизвестният футболист и индивидуален член на
комитета Христо Стоичков пропусна събранието заради мач
на водения от него отбор на „Мамелъди съндаунс” в Южна
Африка. Преди 3 месеца Камата участва в работна среща
при гостуването у нас на една от най-влиятелните фигури в МОК – Пере Миро, заедно със Стефка Костадинова и
Валентин Йорданов. Той обаче бе обявил подкрепата си към
носителката на орден „Стара планина” първа степен за изключителни заслуги към Република България вече 13 години с
думите: „Много исках да съм на събранието и да се видя с
най-големите фигури в българския спорт, които за щастие са
и мои приятели, но за съжаление ангажиментите ми на 9000
километра от София не позволяват да го направя. Но искам
поне да поздравя Стефка Костадинова за нейната работа
досега. Видях какво е отношението на г-н Миро към нея в
София и как прие нейните предложения. Винаги когато срещна в Барселона Хуан Антонио Самаранч, той ме пита за нея
и не пропуска да я поздрави за това колко бързо е спечелила
симпатии в МОК. Стефка е емблема на нашия спорт и трябва да я пазим, защото много по-лесно е да направиш нещо
за България, когато те познават и искат да контактуват с
теб. Добре е, че и новото управление на държавата показва
положително отношение към нея. Добре е за спорта, защото
без подкрепата на правителството няма да можем да си върнем позициите и да рекламираме чрез победи България”.

АЛМАНАХ БОК 2009

С Детелин Далаклиев
България отново има
световна титла
в бокса
„Човек трябва да вярва
в себе си, да има морал
и да знае какво прави“
Инес Павлова

Детелин Далаклиев е новият световен шампион по бокс.
Националът ни спечели златния медал на шампионата в
Милано. 26-годишният слабичък и сух спортист с непрестанно ококорени и търсещи очи, на 12 септември донесе
първа подобна титла на България и родния бокс след 14 години суша. След победи на ринга в Италия и над олимпийски
медалисти, момчето от Плевен зарадва всички сънародници, с това, че в негова чест звуча „Мила родино” при награждаването в категория до 54 кг.
Капитанът от над три години на националния отбор
стана най-убедителният шампион на това Световно първенство като в пет мача допусна да му вземат само две
точки и на финала срази Едуард Абзалимов от Русия с 5:3.
Похвално на полуфинала той бе повече от категоричен в
надмощието си над представителя на боксова школа номер
едно в света – кубинската Янкиел Леон, и го победи с 5:0 в
категория петел.
Бъдещият татко Детелин Далаклиев сега притежава златния правоъгълен медал от Милано, но пази и
добри спомени от предишни надпревари, донесли му
дузини купи, пет отличия от големи шампионати (два
сребърни медала от Европейски първенства, бронз от
Световното, злато от първенството по бокс на страните от Европейския съюз в Дъблин), Купа „Странджа” за
2005 година и т.н. „Това ми е животът! За това съм се
мъчил толкова много. С болки, без болки. И крака да ми
отрежат, пак ще се кача на ринга и ще играя” не веднъж е

казвал Детелин. С труд и постоянство, с вяра и подкрепа, стигна до мечтаното отличие. Амбицията и заявки за
световна титла бяха видими последните месеци, а също
така миналата година при награждаването на златната
десятка на родния спорт, когато гледаше с тъга, че не
е на сцената при отличените. Така допълнително се нахъса, за да може през декември 2009 година той да обира
наградите. По едно време из главата му минаваха мисли за отказване, но не им се поддаде защото в спорта
трябва да преодоляваш тези моменти, да продължиш да
тренираш когато е най-трудно и тежко, за да дойдат резултатите. Детелин използва всички позволени удари на
ринга, издръжлив и бърз е. А запитан вече на родна земя
какво му е помогнало да стане № 1 на планетата, отговаря: „Сигурно от всичко по малко, но най-много трудът
и желанието, голямото сърце и обичта към спорта”.
Далаклиев влезе в „Комисията на спортистите” към
БОК заедно с Евгения Раданова, Йордан Йовчев, Ивет
Лалова, Станка Златева, Александра Жекова и Григор
Димитров. Боксьорът стана почетен гражданин на
Плевен. До сега леко оставаше в сянката на Кубрат Пулев
и Борис Георгиев. Имал е много трудни моменти, финансови затруднения, но остава на ринга. Постоянството
бе възнаградено, защото и заради него ще кръстоса ръкавици в боксовата Шампионска лига. Подписа договор
със Световните боксови серии за голяма годишна заплата и шест мача на година в тима на Европа. Това обаче
няма да го откаже от аматьорските надпревари, иска
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още сблъсъци на Европейски и Световни първенства.
Следващата му цел е отличие от Олимпиадата в Лондон.
Детелин бе сред олимпийците ни на Игрите в Атина,
пропусна тези в Пекин, знае как да бие и през следващите две-три години със статута на световен шампион,
за да вземе квота за предстоящите Летните олимпийски игри. „С мачовете на профиринга ще взема повече
опит. Така на Олимпиади, световни и европейски първенства ще бъда още по-стабилен” коментира Далаклиев.
Като малък гледал бокс по телевизията. Даниел Петров
и Серафим Тодоров му били любимци. Световната титла
на Детелин сега го нарежда по успехи до тях, а може да
направи и така, че за първи път след Серафим Тодоров
през 1991 и 1993 година, боксьор да стане Спортист
№1 на България. Детелин има спортна жилка – майка му
Светла е бивша лекоатлетка. В началото световният
шампион се насочва към футбола, баскетбола, каратето
и акробатиката, но тайно в шести клас избира бокса за
свое бъдеще. След като не го приели в спортно училище,
по примера на брат си Десислав се насочва към лозаровинарски техникум. В София се преквалифицира и завършва механотехникум като частен ученик. Сега следва в
НСА. Иска да има закони за всички, съветва учениците
да ходят редовно на училище и да спортуват. „Ако няма
дисциплина, няма нищо. Освен това трябва човек да вярва в себе си, да има морал и да знае какво прави” повтаря
роденият претендент за сабята и рицар на Мъж на годината 2009.
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Роденият осмаче, 2,1 кг, на 19 февруари 1983 година
Далаклиев, не веднъж е казвал: „Истински човек си, когато си с някого заради чувствата, а не заради материалните неща. Сам съм си постигнал всичко и това ми е дало
някакъв стимул в живота”. Боксьорът много пъти е бил
със счупени ръце, а титлата взе с двойна дискова херния. Предпочита да слуша 50 Cent, Енрике Иглесиас, Азис
и Ванко, Ъпсурт и Тони Стораро. Открил е любовта още
в седми клас в съседната тренировъчна зала – тази за
тенис на маса. Любовта за него е с име Петя Русинова.
Бъдещата майка на детето му, което се очаква на бял
свят през февруари, го подкрепя във всичко, в трудностите и в моментите на радост и триумф. За нея той е
истински, за него – тя е истинска.
Детелин Далаклиев е момчето, което отново върна интереса към бокса със световната си титла от Милано.
Благодарение на плевенчанина при закривеното на Мундиала
чухме българския химн и думите: „От България, Детелин
Далаклиев – шампион и носител на златен медал в категория до 54 килограма от Световното първенство в Милано”.

АЛМАНАХ БОК 2009

България е трета сила на волейбол
и в Европа

Волейболистите ни
с бронз от Евро 2009
след 26-годишна
пауза
Антони ЙОРДАНОВ

първи голям шампионат, но във всички срещи бе титуляр.
Виктор завърши с 24 спирания на противникови атаки, което прави средно по 3 на мач.
Адмирации заслужава и посрещачът от двамата близнаци
в отбора – Валентин Братоев. Той получи доверието на
Пранди в моментите на колебание от Алексиев и с младежко нахалство и добра игра даде сериозна заявка за титуляр
в следващите мачове на националите.

Малко са областите в живота, в които България е сред
най-добрите в Европа и на планетата, но волейболистите
ни са сред отличниците. Националите ликуваха с бронзовите медали на Европейското първенство в Турция след 3:0
(18, 24, 21) над Русия в мача за третото място. А нашите са
и трети на планетата от последното Световно в Япония
през 2006 г.

Европейското за националите в резултати бе следното:
победи в групата над Сърбия (3:2), Италия (3:0) и Чехия (3:1).
Последваха успехи с 3:0 срещу Финладия и 3:1 над Холандия,
както и загуба от Русия с 0:3 в мач без значение, защото
нашите вече се бяха класирали за полуфиналите.

Въпреки че остана разочарование от пропуснатия шанс
за финал и битка за титлата, медалът блести ярко, защото
е първи от 1983 г. и пети в историята на мъжкия ни волейбол от първенства на Стария континент. Имаме сребро и
вече четири бронза.
Нашите имат още един бонус от третото място –
така си гарантираха директно класиране на следващото
Европейско първенство.
Италианският треньор на тима Силвано Пранди избра
основната тежест в боевете да носят Андрей Жеков,
Владимир Николов, Матей Казийски, Тодор Алексиев, Христо
Цветанов, Виктор Йосифов и либерото Теодор Салпаров.
Останалите в тима бяха Цветан Соколов, Георги Братоев,
Валентин Братоев, Методи Ананиев и Красимир Гайдарски.
Голямото откритие не само в българския отбор, но и на
европейското, бе Йосифов. 23-годишният талант заслужи
признанието да бъде избран за най-добър блокировач на първенството. При това той бе дебютант в отбора на своя
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Капитанът на тима Владимир Николов: „В съблекалнята
си казахме преди мача, че ще спечели не по-добрият отбор,
а този който иска повече победата. И това бяхме ние. Има
известно разочарование след загубата от Полша, но може
да се каже, че тя бе случайна. Отборът ни показа невероятно израстване. Все пак трето място в Европа не е никак
малко, след като се има предвид потока, в който се намирахме. Бяхме подготвени за повече, но нека се насладим и
на този успех”.

НОЕМВРИ

„Благодаря на федерацията и на президента Данчо
Лазаров – заяви треньорът Силвано Пранди. – Печеля за
първи път медал от Европейско първенство и много добре помня последното отличие на България. Тогава вашият отбор победи Италия, а аз бях треньор на „адзурите“...
Благодарен съм и на играчите, които тренираха всеотдайно. Надявам се и вярвам, че през следващия сезон ще сме
още по-добри.“

Звездата на тима Матей Казийски каза: „Представихме
се по най-добрия начин. Това бе играта, която трябваше да
покажем и срещу Полша. Медалът ни струва скъпо и ще го
пазим дълго. Това бе начална година за нас в този състав и

ДЕКЕМВРИ

СЕПТЕМВРИ

Във финалната четворка отборът ни изигра един слаб
мач и той беше именно срещу Полша – 0:3. После поляците
станаха европейски шампиони за първи път в историята
след 3:1 над Франция, отстранила драматично Русия с 3:2.
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се надявам да се развиваме все по-добре. Разбира се, че ни
е яд, че не се класирахме за финал. Но съм доволен, че сме
трети и заслужавахме медал.
За да гледа полуфинала и финала в Измир пристигна президентът на България Георги Първанов.
„Преживях невероятно силни емоции – откровен бе държавният глава. – В мача за бронза българският отбор показа
истинските си възможности. Най-много ми хареса това, че
когато един пропуснеше, друг го заменяше и покриваше. С
тези млади играчи отборът ни има бъдеще.“
„Много се радвам за този успех, той бе дългочакан. – заяви президентът на федерацията Данчо Лазаров. – Надявам
се това да е само началото на следващи успехи. Сериозни
резултати трудно се постигат за ден, два или три.
Треньорът Силвано Пранди изгради невероятна сплав между
млади и опитни играчи. Успя да постигне невероятен успех
и да върне България там, където ни е мястото. Не виждам
отбор, който може да ни победи оттук нататък.“

АЛМАНАХ БОК 2009

Мие –
японската радост и
тъга на българската
художествена
гимнастика
Ива Кръстева

29-то световното първенство по художествена гимнастика в Мие (Япония) през септември донесе голяма радост,
но и малко тъга за националния отбор на България. Силвия
Митева доказа, че е в елита на световния спорт и спечели
бронз на финала на лента, завърши четвърта на обръч, осма
на топка и на въже, пета в многобоя, а България в състав
Силвия Митева, Моника Минчева и Филипа Сидерова се нареди на пето място в отборното класиране.
„Това наистина беше
едно от най-запомнящите се състезания. Беше
много изморително, много
тежко, но въпреки това завърши много благополучно
за мен и съм изключително
щастлива. Това е оценка
на целия ми труд, защото
вече 17 години съм в художествената гимнастика,
от които 9 в национален
отбор. Това наистина не
са малко години. По този
начин човек вижда някаква реализация на целия
труд, който е вложил“,
каза Силвия Митева, която донесе първи медал за

българската художествена гимнастика от голямо първенство след 2003 година в Будапеща, когато на лента трета
стана Елизабет Паисиева.
Разочарование обаче претърпя националния ансамбъл
за жени с треньор Илиана Раева, който завърши 7-и в
многобоя най-вече заради странните съдийски решения.
И ако в първия ден на състезанието нашите момичета
допуснаха малки грешки, на финалите те играха отлично,
но отново останаха извън призовите места. Българките
в състав Галина Танчева, Владислава Танчева, Елеонора
Кежова, Кристина Рангелова, Михаела Маевска и Стела
Султанова заеха четвърто място в съчетанието с 5 обръча и пето място на 3 ленти и 2 въжета на финалите
на отделните уреди. Четири от тези момичета – Галина
и Владислава Танчева, Кристина Рангелова и Елеонора
Кежова спечелиха бронзов медал в многобоя на олимпийс
ките игри в Атина 2004, а няколко години след това се
върнаха в залата с надеждата за медал в Япония..
След Мие те прекратиха кариерата си като Галина
Танчева се подложи на операция, Елеонора Кежова преодоля няколко операции на колената и се върна на килима, а
Кристина Рангелова се появи в залата няколко месеца след
раждането на своята дъщеря.
„Вярно, че допуснахме грешки, но получихме тенденциозно ниски оценки. Аз съм доволна от момичетата. Имам
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Иначе домакините се бяха постарали изключително много. Организацията бе наистина на високо ниво.
Имаше дори организирана екскурзия до Микимото – островът на перлите за грациите. От 1893-та година на
този остров изкуствено се отглеждат перли, които в
миналото са били използвани само като средство за лечение. На гостите бе показано как жените Ама вадят
бисерите от океана.
В Мие олимпийската шампионка Евгения Канаева постави нов рекорд в спорта, след като спечели 6 златни отличия. Зрителите обаче станаха на крака след изпълнението
на бившата световна шампионка Анна Бесонова (Украйна),
а тя остана едва трета в многобоя. Рускините от ансамбъла гониха обръч извън терена повече от 20 секунди
и станаха трети. Българките направиха една-две дребни
грешки и са 7-и. А това не можа да се обясни разбираемо
на феновете. Едно е ясно. Ако няма промени в художествената гимнастика, тя ще загине като спорт. Сигурна съм,
че скоро и в Международния олимпийски комитет (МОК)
ще разберат това. Питам се спорт ли е художествената
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стратегия за следващите няколко години“, каза старши
треньорът на националния отбор Илиана Раева.
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гимнастика, или политика. Политика, в която водеща роля
има Русия. И дали целта на тази политика е да не бъдат
допускани представители на други държави в призовите
места. През 2010 година Световното първенство ще
бъде е в руската столица Москва. В Мие Русия взе всички титли и съм сигурна, че ще го направи и у дома. Все
пак надеждата умира последна, а Илиана Раева има енергия,
способности и амбиции за успехи с новия състав на ансамбъла за Игрите в Лондон.
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Стефка Костадинова
дари „Спортния
Оскар”
златната статуетка вече е
в Националния исторически
музей

Председателят на Българския олимпийски комитет
Стефка Костадинова дари своя „Спортен Оскар” на
Националния исторически музей. Златната статуетка
олимпийската ни шампионка получава през 1987 година, след
като поставя световни рекорди на закрито – 205 см в
Индианаполис, а после и на открито – 209 см, който е все
така неподобрен. Същата година тя става за втори път
световна шампионка.

Радев, Петър Попангелов, Живко Вангелов, Мария Гроздева,
Димитър Златанов, Николина Щерева, Петкана Макавеева,
Пламен Константинов, Пламен Кръстев, както и шефът на
Европейската федерация по борба Цено Ценов и министърът без портфейл Божидар Димитров.

Лекоатеката, която 9 пъти намира място в Топ 3 на
спортистите на България, в това число четири години е
№ 1, е единствената българка отличавана със „Спортен
Оскар”, а в цял свят едва дузината са спортисти с такова
признание. Сред другите носители на изключителния приз
са Пеле, Диего Армандо Марадона, Аертон Сена, Карл Луис,
Майк Тайсън, Сергей Бубка и Борис Бекер.
„Спортният Оскар” е една от най-значимите ми награди.
Заслужих я в своеобразно съревнование с именити спортисти от останалите спортове в цял свят” сподели по време
на церемонията за дарението Костадинова. Председателят
на олимпийската ни централа пък е единственият спортист на планетата, който получава статуетката на официална церемония през 1987 година в Милано. Сега ценният
трофей може да се види в Националния исторически музей.
На церемонията по дарението в Историческия музей
присъстваха много именити български спортисти – Боян
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Ивайло Габровски
отново най-добър
сред колоездачите
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Ивайло Габровски спечели първия етап, а след това убедително и самата 59-а Международна колоездачна обиколка
на България. Състезателят на КК „Несебър” постига този
триумф за четвърти път в кариерата си след 2003, 2006
и 2008 година.

ДЕКЕМВРИ

НОЕМВРИ

ОКТОМВРИ

СЕПТЕМВРИ

АВГУСТ

Родният колотур стартира от столицата и след 6 етапа финишира в Пловдив. Председателят на БОК Стефка
Костадинова бе сред официалните лица заедно с министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков, и
и.д. кмет на София Минко Герджиков, които дадоха старт
на най-старото състезание в България. Преди стоманената колона за потегли от площад „Народно събрание” по
предвидените 989 километра, с едноминутно мълчание бе
почетена паметта на петнайсетимата загинали българи в
Охридското езеро и българските представители стартираха с черни ленти на ръцете. Общо 90 колоездачи от 4
български и 13 чуждестранни клуба се превърнаха в главните
действащи лица на обиколката. Освен Габровски сред родните участници се отличаваше и трикратният победител в
Тура Павел Шуманов, който е на 41 години.
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Носител на бялата фланелка в 59-ата Международна колоездачна обиколка на България за най-добре класирал се млад
състезател до 23 години бе Йоханес Хайдер от германския
национален отбор. Най-активен в Тура и носител на приза за
активност стана българинът Красимир Коев от Палмейрас
с 12 точки, а за най-добър катерач бе определен Александър
Шушемон (Казахстан) с 27 точки.
През всички отделните етапи Ивайло Габровски успя
да изпълни тактиката си, с което не позволи на никой
да го лиши от титлата в най-престижното състезание
от неговия спорт в родината. Опитният колоездач удържа атаките в пробезите София – Троян, Троян – Габрово,
Габрово – Разград, Разград – Бургас, Карнобат – Казанлък и
Казанлък – Пловдив.
След като получи лавровия венец на победител в обиколката, 31-годишният Габровски заяви, че ще изпълни обещанието си и ще се ожени за приятелката си Петя.
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ОКТОМВРИ
Летните олимпийски игри през 2016 година
ще бъдат в Рио де Жанейро
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ХІІІ Конгрес на МОК – Копенхаген 2009
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Йовчев взе сребро на халки на световното в Лондон
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Ветерани напомниха най-славните години
на българския спорт
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След 12 медала, БОК връчи значки
на призьорите от Австралия
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Призове за най-добрите на Летни игри за глухи
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Екатерина Дафовска и Петър Попангелов
в щаба за Ванкувър 2010
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Летните олимпийски
игри през 2016 година
ще бъдат
в Рио де Жанейро

ЮЛИ

ЮНИ

МАЙ

домакин първо на Световното първенство по футбол
през 2014 година, а две години по-късно и на ХХХ-те Летни
олимпийски игри.

Рио де Жанейро спечели домакинството на Летните
олимпийски игри през 2016 година. В Копенхаген на 121-та
сесия на МОК Рио получи 66 гласа срещу 32 за Мадрид. Така
бразилският град стана първият в Южна Америка, който ще
посрещне Олимпиада.

АВГУСТ

В страната се очертава истински спортен фестивал, след като в рамките на две години Бразилия ще е

Гласуването за определяне града-домакин
на Олимпиадата през 2016 година:
І кръг:

СЕПТЕМВРИ

Мадрид – 28 гласа
Рио де Жанейро – 26
Токио – 22
Чикаго – 18
(Чикаго отпада)
ІІ кръг:

ОКТОМВРИ

Рио де Жанейро – 46 гласа
Мадрид – 29 гласа
Токио – 20 гласа
(Токио отпада)
ІІІ финален кръг:
Рио де Жанейро – 66 гласа
Мадрид – 32 гласа

НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ

Големият фаворит заедно с Рио – Чикаго отпадна още в
първия кръг, а във втория съдбата му беше последвана от
Токио. Американците реагираха шокирано на новината, след
като лично президентът Барак Обама в емоционално слово
подкани членовете на МОК да гласуват за Чикаго. „Шокиран
съм и мисля, че голяма част от членовете на МОК също са
шокирани. Според мен те смятаха, че ще имат и втора
възможност да гласуват за Чикаго. Сега хората там са изключително разочаровани. Това е голям удар за града и боли
много“, коментира американският конгресмен Шаковски.

99 членове на МОК гласуваха в този кръг, 98 гласа са валидни, 1 се е въздържал.
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ХІІІ Конгрес на МОК –
Копенхаген 2009
Жак Рог преизбран
за президент

Конгресите на МОК, които се провеждат в интервали
повече от 10 години, са олимпийски форуми, които очертават тенденциите за развитие на спортното и олимпийско
движение в света. Те събират на едно място представители на всички основни организации имащи отношение към
спорта и олимпизма. В работата на конгреса от страна на
Българския олимпийски комитет и шефът на Международния
отдел Румяна Динева. Делегатите на конгреса обсъдиха
пет основни направления и приеха заключения по тях.
1. Спортистите
Спортистите са сърцевината на Олимпийското движение. Те се подкрепят от различни структури, които
включват в частност местните клубове, националните
и международните федерации и националните олимпийски
комитети. Като модели за подражание в обществото,
спортистите могат да дават своя съществен принос
към Олимпийското движение като издигат авторитета
на спорта и активния отдих сред своите общности и
като въвеждащи стандарта за поведение на бъдещите
поколения. Спортистите трябва да се окуражавани да бъдат неразделна част в организацията и развитието на
спорта през XXI век.
2. Олимпийските игри
Макар и всеобщо признати като уникално и изключително преживяване, което оставя богато наследство от

незабравими спомени у всички участници и зрители, от голямо значение за МОК е да полага всички усилия да запази
статута на Олимпийските игри като най-висш спортен форум. Това ще позволи да бъдат напълно обхванати и популяризирани основните принципи и ценности на Олимпизма, чието въплъщение в най-висша степен са Олимпийските игри.
3. Структурата на Олимпийското движение
Олимпийското движение се основава на концепцията на
автономността и доброто ръководство на спорта, като
признава и зачита индивидуалността и постига обединение в разнообразието. Спортът е положителна сила и
уникално и незаменимо средство за стабилно развитие,
както и начин за разпространение на мира, културата
и възпитанието. Спортът е огледало на обществото,
което трябва ясно да отразява отговорностите на
Олимпийското движение за създаване на политики, които
да прокламират универсалния език на спорт. Разбирането
за универсалната природа на спорта трябва да подсили
бъдещата структурата на олимпийското движение като
спомогне то да интегрира успешни стратегии за развитие и образователни инициативи като сърцевина на своята дейност. Това ще даде възможност на Олимпийското
движение да се доближи още повече до своята основна
цел за по здравословно, по равноправно, и по толерантно
общество, свободно от предразсъдъци и прегради и необременено от дискриминация и несправедливост.
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4. Олимпизмът и младежта
Световната младеж, от която произлизат спортистите
на бъдещето, представлява сърцевината на Олимпийското
движение. Успешната връзка между основните принципи и
ценности на Олимпизма и младите хора, са смисъл и негова
изключителна привилегия. Олимпийското движение трябва да се стреми да разпространява своята дейност и да
увеличава влиянието си сред младите хора в целия свят,
използвайки спорта като стимул за тяхното възпитание и
развитие. Да осигурява увеличаване на заниманията с физически дейности и спорт и да попоуляризира здравословния
начин на живот, да насърчава правителствата да работят
по-интензивно със спортните организации и младите хора,
така че спортните занимания да заемат важно място в училищата, във всички възрасти и на всички нива.
5. Дигиталната революция
Днешното глобално общество е общество на бързата
информация. Най-модерните комуникационни технологии
направиха нашия век – дигитален, като революционизираха
обмена на информация и нейното разпространение и постоянно трансформират нашето общество в една глобална
мрежа. Олимпийското движение и неговите членове трябва
да си дадат ясна сметка за влиянието на това развитие
върху всички свои дейности. Бъдещи стратегии и планове
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трябва да се разработват
в съответствие с новите
значителни възможности и
промени следствие от дигиталната революция.
Президентът на Между
народния олимпийски комитет Жак Рог бе преизбран с
88 гласа за нов 4-годишен мандат. На 121-та сесия на централата в Копенхаген белгиецът получи само един глас
„против”, а трима се въздържаха. Вотът бе таен. Вторият мандат на белгийския лекар и бивш състезател по ветроходство изтича през 2013
година, като той бе единствен кандидат за поста.
„Постигнахме заедно много и ще продължим да организираме качествени олимпиади”,заяви 67-годишният Рог и
продължи: „Ще се постараем да заздравим и подсилим това,
с което разполагаме до момента с целия олимпийски комитет“.
Жак Рог бе избран за президент на МОК през 2001 година, като наследи на поста испанеца Хуан Антонио Самаранч,
който бе президент от 1980-та.
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Йовчев
взе сребро на халки
на световното
в Лондон
Цвета Маркова

Големият спортист е голям във всеки момент и на всяка възраст. Доказа
го Йордан Йовчев като спечели на 36
години поредния си медал от голямо
първенство. Ветеранът взе сребро на
коронния си уред халки на световното
по спортна гимнастика в Лондон. И
въпреки че влезе с втора оценка във
финалите българинът игра без грешка
и повече заслужаваше титлата. Друго
обаче решиха съдиите – златото отиде при китаеца Минйонг Ян, който допусна малка грешка при приземяването.
За перфектното си изпълнение българинът получи 15,575 точки, а азиатецът –
15,675 точки. Ако пристъпването на китаеца беше отразено
в оценката му, той директно отиваше на второ място.
„Правят каквото си искат – коменира афектиран
Йовчев по адрес на съдиите. – Не виждам смисъл да усложнявам съчетанието си като класирането е ясно още преди
състезанието.”
На пресконференцията журналист попита китайския
гимнастик дали заслужава златото, след като е допуснал
грешка. Невъзмутим шампионът отговори: Грешката
беше малка.

След края на състезанието Йовчев разкри, че преди
старта на шампионата се разболял от грип. „Много се притеснявах за изпълнението си, нямах никакви сили – сподели
големият спортист. – Още като пристигнах в Лондон се
почуствах зле. Не очаквах, че ще играя толкова добре.”
Две седмици след шампионата Йовчев бе избран за член
на изпълнитеното бюро на европейската федерация и с
усмивка коментира, че вече ще следи изкъсо работата на
съдиите.
Първенството в Лондон ще се запомни и с друг български успех. Роденят у нас треньор Божидар Русев изведе до
титла на прескок американката Кейла Уилямс. А 16-годишната девойка бе дебютантка на световното. Русев живее в
САЩ от 19 години и притежава собствена гимнастическа
зала зад Океана.
Домакините на шампионата по спортна гимнастика
демонстрираха три години преди летните игри в Лондон
организация по олимпийски. „О2 арена”, която прие шампионата, ще бъде дом отново на спортната гимнастика, но и
на баскетболните мачове по време на олимпиадата. В 20-хилядното съоръжение свободни места по трибуните почти
нямаше. Въпреки огромните размери
на 20-хилядната зала бе почти невъзможно човек да се изгуби – от вяско
кътче надничаше любезен служител,
който учтиво насочваше посетителите. Стюарди пък следяха изкъсо дали
всеки заема мястото, за което е заплатил. И като доказателство, че организацията е като по вода домакините
бяха организирали и воден транспорт.
Треньори, състезатели, съдии и журналисти се придвижваха безплатно до
„О2 арена” с корабче по Темза. Така се
избягваха задръстванията и дългото
обикаляне под земята с метро. За целта всички официални лица бяха настанени в хотели край реката.
„Българска следа” имаше не само сред спортните успехи,
но и в организацията. Една от най-добрите спортни коментаторки Вера Маринова Аткинсон в ролята на пресдиректор се бе погрижила за комфорта на всички местни и чуждестранни журналисти.
И за да затвърдят доброто си представяне като организатори и да направят поредната генерална репетиция
преди „Лондон 2012” англичаните спечелиха домакинство на
още едно голямо първенство. През април 2010 Бирмингам ще
приеме европейското по спортна гимнастика.
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Ветерани напомниха
най-славните години
на българския спорт
Здравка Йорданова

НОЕМВРИ

Българските спортисти се завърнаха от VІІ Световни
игри за ветерани в Сидни след незапомнен успех от участия
в най-големите спортни форуми в тази възрастова група.
Седемнадесет представители на 5 вида спорт – лека атлетика, плуване, бадминтон, ориентиране и стрелба с лък,
спечелиха общо 12 медала, от които 6 златни, 5 сребърни и
1 бронзов. Сидни 2009 бе седмото издание на Световните
игри за ветерани, които се провеждат на олимпийския принцип през 4 години, в 28 вида спорт. И въпреки че българи са
стартирали в тях още от първото им издание в Торонто
през 1985 г. – бадминтонистът Слънчезар Цанков записа
в Сидни 2009 своето шесто участие след Торонто 1985,
Дания 1989, Бризбейн 1994, Портланд 1998 и Мелбърн 2002,
а лекоатлетката Йовка Няголова – второ след Едмънтън
2005, за първи път страната ни бе представена със своя
делегация от двадесетина души. Като освен състезатели,
сред тях имаше и техни заклети фенове, които прелетяха
близо 20 000 км над океани и континенти, за да ги подкрепят
и да станат част от най-грандиозната спортна фиеста на
света. Защото ако на най-високия спортен форум – олимпийските игри, се събират максимум 10 000 спортисти, то
тук само участниците бяха 28 292 души, а на олимпийския
стадион в Сидни излязоха общо 45 000 да дефилират!
За нас VІІ Световни игри за ветерани Сидни 2009 ще останат паметни най-вече с изумителното постижение на
старши треньора ни по стрелба с лък Иван Йотов, който
спечели 3 златни медала и толкова стресна конкурентите
си, че не му разрешиха да стартира в повече дисциплини.
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VІІ Световни игри Сидни 2009
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Но с този златен хеттрик –
при това успехът бе постигнат при изключително
тежки атмосферни условия
(времето в Сидни бе необичайно студено, дъждовно и
ветровито за този сезон в
Австралия), в нетрадиционни
дисциплини и с неподходящо
за тях съоръжение, той показа, че не случайно именно
неговият състезател Явор
Христов стана световен
шампион същата година, и че
напразно самият Йотов е бил
лишен от участие в олимпийски игри. Щом на 55 г. може
да прави световни рекорди и да печели световни титли
може би днес можехме да имаме олимпийски шампион и в
стрелбата с лък… Но по-важното е, че той доказа себе си
и това, че за спорта наистина няма възраст.
Колко е вярно това показа и най-възрастната ни участничка в Сидни – дебютантката на Световни игри за ветерани
77-годишната Розка Станчева, която спечели титлата в
скока на дължина със забележителния резултат от 3,75 м не
само за своята възрастова група (75–79 г.), но дори и за 60-годишните. Розка остана само на 2 см от световния рекорд
на германката Паола Шнайдерхам (3,77 м) от 1994 г., при това
скачайки при насрещен вятър от 0,8 м/сек., а следващата
я австралийка регистрира едва 1,76 м. Победителката от
САЩ в групата 70–75 г. пък постигна само 3,28 м, а първата
при 60–65 г. – 3,48 м, и то с попътен вятър! Освен с резултата, българката впечатли и със стила си при изпълнение на
скока като веднага привлече вниманието и на специалистите, и на телевизиите.
Още две българки фокусираха върху себе си интреса на лекоатлетическия
турнир – Йовка Няголова
и Красимира Чахова. 52-годишната Няголова от
Добрич, която на миналите
игри в Едмънтън 2005 бе
единствената ни представителка спечелвайки сребърен и 2 бронзови медала,
тук заслужи две златни отличия на 2000 м стипълчейз
и на 300 м с препятствия.
Другият български дубъл,
но сребърен, на пистата
направи Красимира Чахова, която бе втора в същите дисциплини, но при по-младите – 40–44 г. Само болезнената
травма на бедрото й попречи да добави и златен медал в
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богатата си колекция от титли и успехи при ветераните –
стройната майка на трима синове (Апостол на 17 г. и близнаците Кольо и Цветан на 15) има над 30 балкански титли
и много успехи от вътрешните първенства в средните
бягания, злато и сребро от Първите европейски игри за
ветерани и др. Вероятно затова и тук се опитаха да я елиминират като конкурентка още преди стартовете – въпреки заявката си, тя бе зачеркната от стартовия списък
за препятственото бягане, защото не излезе на друг финал
преди това. За да запази сили за последния си старт, Краси
пропусна финала на 400 м гладко бягане, за който вече се
бе класирала. В групата ни лекоатлети Тани Иванчев записа
престижното четвърто място на 5 км и шесто на 10 км
спортно ходене. Доволен от участието и представянето
си в маратона пък остана Митьо Иванчев.
С два медала зарадва
българската група и наймладият ни участник –
34-годишният
плувец
Димитър Виденов, който
получи сребро на 800 м и
бронз на 400 м в свободния стил, а към това добави и четвърто и шесто
място съответно на 200
м и на 100 м бътерфлай. За
съжаление Видинов, който
е и първият ни световен
шампион за ветерани в
плуването, не можа да
покаже силата си в коронната своя дисциплина –
10 км в открити води.
Студеното време и ниските температури на водата – 15–16 градуса, накараха
домакините да отменят състезанието. Но дори без този
старт Митко Виденов си остава един от българските
герои на Сидни 2009.
Малко разочаровани от участието си тук останаха бадминтонистите ни, които си тръгнаха с един сребърен медал. Всъщност и четиримата българи, които се пуснаха в
турнира, останаха неудовлетворени – трима от тях отпаднаха поединично след предварителните групи, отпаднаха и двете ни двойки. До финал достигна само Слънчезар
Цанков, но загуби с 0:2 гейма от австралиец, който всъщност е натурализиран сингапурец. Разочарованието дойде най-вече от лошата организация на турнира, в който
не беше ясна нито системата, по която се играе, нито
програмата, която трябва да се следва – Цанков, чийто
старт бе определен за 8.30 ч. сутринта, трябваше да чака
до 12.30 ч., за да излезе на корта. С партньора си на двойки Христо Михалев след убедителни победи с по 2:0 във
всички предварителни срещи както и на четвъртфинала,

вместо да играят на полуфинал, напълно непонятно защо
от петте потока точно те бяха пратени в мач за влизане в четворката. Явно и тук много стреснахме конкуренцията. Разстроени от невероятната въртележка, нашите загубиха тази среща именно от бъдещите световни
шампиони от Сингапур. Малка награда за българите бе, че
поздравяваха точно тях за играта им, защото бе ясно, че
са били по-добрите.
Малко изненадващо за нас дойде и сребърният медал от
ориентирането в Сидни 2009. Защото четиримата българи в този спорт се появиха едва в Австралия – трима
мъже от България и една жена от Америка. И именно Елвина
Иванова (40 г.), която пристигна от САЩ, успя да грабне
второто място на 3,8 км и така да увеличи общия ни актив на 12 отличия от това издание на Световните игри
за ветерани. Едно 6-о място добави тук Тоньо Койчев, а 9-и
остана Ивайло Иванов.

Така с много медали и изпълнени с впечатления от Сидни,
чийто олимпийски дух продължава още да витае над града
девет години след Игрите през 2000 г., нашите участници
се завърнаха в България и още от сега кроят планове за
участие в следващите Световни игри за ветерани, които
ще се състоят в Торино (Италия) през 2013 г.
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НАГРАДИ
за най-добрите
на Летни игри
за глухи

Здравка Йорданова с медал
„Спорт за един мирен свят“

шАМПИОНКАТА
ГЕРГАНА БАРЪМОВА
С още едно злато
в колекцията си
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След 12 медала,
БОК връчи значки
на призьорите
от Австралия
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С почетни значки на БОК бяха наградени медалистите
ни от 21-те Летни игри за глухи. Шампионката Гергана
Баръмова (бадминтон) и нейният треньор Пенчо Ириков
получиха златни значки, а останалите призьори – сребърни.
Почетните значки връчи лично Стефка Костадинова.
На Игрите в Китайско Тайпе Ангел Кремов извоюва сребърен и бронзов медал в класическата и свободната борба,
а Иван Ангелов и Пламен Дончев също спечелиха бронз в
борбата.
БОК награди призьорите от Световните игри за ветерани в Сидни (Австралия). Българският отбор извоюва на
големия форум 12 медала. Шампионите Иван Йотов (стрелба с лък), който взе 3 титли и Йовка Няголова (лека атлетика) – с две, бяха удостоени със златни значки на БОК. В
Австралия титла спечели и Розка Станчева (лека атлетика). Сребърни значки на олимпийската ни централа получиха
останалите призьори – Красимира Чахова (лека атлетика с
2 сребърни медала), Димитър Виденов (плуване, със сребро
и бронз), Слънчезар Цанков (бадминтон, сребро) и Ивалина
Иванова (ориентиране, сребро).
Здравка Йорданова бе удостоена с почетен медал на БОК
„Спорт за един мирен свят”, връчен й от председателя
Стефка Костадинова. Олимпийската ни шампионка в гребането от Монреал'76 бе водач на отбора на Световните
игри за ветерани.
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Спортистите пък изненадаха от името на Спортната
федерация на глухите в България председателя на БОК с плакет и красив букет.

АЛМАНАХ БОК 2009

Екатерина Дафовска
и Петър Попангелов в
щаба за Ванкувър 2010

Двама от най-успешните ни спортисти в зимните спортове, които вече не се състезават – Екатерина Дафовска
и Петър Попангелов бяха избрани от Изпълнителното бюро
на Българския олимпийски комитет за част от работната
група за подготовка участието на родната делегация за ХХІ
Зимни олимпийски игри във Ванкувър през 2010 година.
Най-изявената ни биатлонистка с олимпийска титла
от Нагано`98, европейско злато от Минск`04 и два бронзови медала от световни първенства, 31 месеца след като
прекрати състезателната си кариера, ще помага на БОК в
работната група за Бялата Олимпиада догодина. Другият
спортист в щаба е 26-кратният първенец във всички алпийски дисциплини на България, 11 години част от Световната
купа по ски-алпийски дисциплини, участник във финалите на
четири Олимпиади с две 6-и места в олимпийския слалом в
Лейк Плесид`80 и в Сараево`84 и носител на общо на 128 купи
и 180 медала Петър Попангелов.
Координатор на работната група е Белчо Горанов – ген.
секретар на БОК. Заедно с него ще работят Дафовска,
Попангелов, Румяна Динева, Камелия Игнатова, Петър
Зографов, Стойчо Стойчев, Маргрета Атанасова.
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НОЕМВРИ
ПЪРВАта НАГРАДА ОТ КОНКУРСА НА МОК ОТИва в силистра

86

С олимпийски дух
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Генерална асамблея на ЕОК – Лисабон 2009
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ПЪРВАта НАГРАДА
ОТ КОНКУРСа НА МОК
ОТИва в силистра

Българският олимпийски комитет връчи наградите на
победителите в конкурса на МОК „Олимпийски спорт и литература” на церемония в Гранд-хотел „София”. В битката
за дипломите, златните значки и подаръците се включиха
84 творби на ученици от страната. Отличените бяха наградени от Стефка Костадинова, Цеко Минев, Йорданка
Фандъкова, Ваня Гешева и Здравка Йорданова.
Първа награда отиде при Светлана Няголова за есето й
„С олимпийски дух”. 17-годишната възпитаничка на училище
„Пейо Яворов” (Силистра) получи диплом от МОК, златна
значка на БОК, както и предметна награда.
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СВЕТЛАНА НЯГОЛОВА
С НАЙ-ДОБРО ЕСЕ

Журито с председател доц. д-р Ефрем Ефремов и членове доц. Лозан Митев и Румяна Динева връчи и две поощрителни награди: за най-масово участие на учениците от 35
СОУ „Добри Войников” София и на учениците
от Босилеград за колективна работа на тема
„Олимпизъм”.

ОКТОМВРИ

„Конкурсът протече в два етапа, като на
първия имахме 84 предложения. След това
журито отся десет работи, които бяха прегледани повторно. Избраните три есета изпратихме до МОК. Бяха присъдени и две поощрителни награди. Подобен конкурс отдавна
не е правен в България, а и ние се постарахме
за максимална гласност”, каза ген.секретар на
БОК Белчо Горанов.

НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ

Нейни подгласници станаха Йордан Канчелов на 15 години от 35-то столично училище „Добри Войников” за есе
„Приятелство”. Той взе също диплом от МОК, сребърна
значка на БОК и предметна награда. А третият приз получи
Милеслава Богданова, която е на 18 години от природоматематическа гимназия „Яне Сандански” гр. Гоце Делчев. За
есето си „И нека огънят не угасва...” тя получи диплом от
МОК, сребърна значка на БОК и предметна награда.
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С олимпийски дух
Светлана Георгиева Няголова, 17 год.
ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра

Тежко е. Навън ръми лек, кисел дъждец, скалите на Рила са
мъгливи, изворът на Марица бяга надолу, към ниското, към
градовете, хората и заводите. Нима е луда тази вода, мисля
си, нима не знае къде отива!
Не, не знае. А аз зная, че утре рано трябва да поема към
града и към впрягащите часове на делника, че задълго ще
трябва да потисна в себе си първобитния инстинкт за
бягство, да го подчиня на модерното и всеобщо желание
за изкатерване на малки и големи служебни връхчета, за
преминаване на малките и задължителни в града маршрути. Зная, че ще трябва да възродя жаждата да се боря, че
ще трябва да се пазя не от падащи камъни и лавини, а от
нарочните хрумвания на хората – от властта на автомобилите и думите.
Тежко е. Прозорецът на хижата е мъничък, през него
нахлуват мъглата и приплъзващата се от ниското вечер.
Малката планинска долинка придобива приказно тайнствен
вид, мамят с неизвестност околните, почти напристъпни
върхове, които удря бягащата вода.
Бягството. За всеки от нас веднъж иде внезапният или
чакан час, в който фалшивото задоволство от спокойния
бряг на апартамента с неизбежните телевизор и компютър, от установените с години навици, режими и разговори, от определеното по правилник общуване с колеги и
приятели, от непристъпната стена към нови познанства
и чувства, загива. И като една закъсняла, но най-истинна

обич ни грабва непознатата страст към новото, неизвестното, необикновеното.
Има хора, които убиват тази страст. Но други, вместо
да погледнат към чашката или новия екшън филм, вместо
да идат в някоя дискотека, където гъстият цигарен дим и
парализиращият шум на музиката ще заглушат за няколко
часа всяка мисъл, всяко желание, всеки слух, неизвестно защо,
стягат раници и скъсват, макар за ден-два, с града.
И те като реката под моя прозорец не знаят къде отиват, къде ще ги отведе неизвестността на непознатата,
едва проходима пътечка – към връх или към пропаст, към
буря или към слънчева, спокойна поляна. Но именно неизвестността е тяхното опиянение – не парадът на думите, не
чуждата, външно опиваща отрова на алкохола и противочовечната, бясна музика.
Те имат друга музика – спокойният ритъм на крачките и
върховете, на изкачванията и слизанията, които водят към
победата. Една победа над стръмните скали в природата и
себе си, над вътрешните хищни пропасти, съвсем непознати доскоро и опознати с помощта на вярното и истинско
приятелство.
А то се ражда в трудността. Гледаш – улици, тротоари, край теб вървят хора, толкова непознати, различни и
чужди. Ние идваме на тая земя с един дълбоко вгнезден в
душите ни страх: че всички около нас са наши врагове. Това
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е скритият, потаен корен на нашия егоизъм. Няма по-благоприятна почва за разрастването му от тази на делничните
подлости, дребнави престъпления и компромиси. Уж за да
се предпазим от тях, ние потъваме все по-дълбоко в себе
си, в своите цели, интереси и мечтания. И не усещаме как
престъпваме чертата на определената още в детството
нравственост, как я превръщаме в смешен, недорасъл идеал, недостоен за нас, големите и силните.
Горе в планината егоизмът ни се топи мигновено – може
би защото усещаме колко дребни сме, изведени извън стандартния си свят. Планината е като друга планета – не се
ли приспособиш към атмосферата ú, ще загинеш.
Свикнали сме да се приспособяваме – няма по-ценно и уважавано днес човешко качество, няма по-голямо съкровище
от това с артистична лекота да сменяш различни роли
– според ранга на човека отсреща да промениш израза на
лицето си, погледа си – при всеки вятър.
Но планинските ветрове не са като ветровете в града – изкуствени, леки, зацапани, причинени от някой комин.
Там, горе, те са истинските, изхвърлените от нас ветрове. Тяхното течение обхваща сърцата като буря, на която
нищо невярно не може да устои.
И изчезват лъжите и фалшът, псевдоприятелствата,
създадени по необходимост, псевдолюбовите, оплетени с
измама. Отнети са единствените ни и образцови опори,
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благодарение, на които в града устояваме бетонното си
положение. Горе е истинската пръст, непокрита с бетон,
толкова необичайна и страшна, че в началото не можем да
ходим по нея – усещаме, че ще потънем задушени.
След оловния дъх на ауспусите, тежи ни бистротата на
планинския въздух. Тогава на помощ ни иде една друга, потушена вътрешна опора, притисната от цивилизацията,
закърняла – проникновението, че тази земя и този въздух
са майчината ни люлка. Идва на помощ ръката на непознат
човек от редицата – мост над пропастта на думите, чуждите погледи и непознатите стъпки.
Една малка победа – изкачване на някой планински връх,
познат и преди това на хората. Каква огромна победа на
непристъпностите вътре в нас!
И от далечните хоризонти на миналото, от първичните
напъни на еволюцията, изплува могъщото: „Ние, хората!”
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Генерална асамблея
на ЕОК – Лисабон 2009
ПАТРИК ХИКИ ПРЕИЗБРАН
за пРезидент

Председателят на БОК Стефка Костадинова, генералният секретар Белчо Горанов и Румяна Динева участваха в
работата на Генералната асамблея на Европейските олимпийски комитети, която се проведе през месец декември в
Лисабон (Португалия).
На форума досегашният президент на ЕОК Патрик
Хики (Ирландия), който е и член на МОК, бе преизбран
за нов 4-годишен мандат. Организационният комитет
на ХХІ Зимни олимпийски игри във Ванкувър през 2010
година представи последния си доклад преди Игрите.
Осъществени бяха срещи с представителите на
Ванкувър относно предстоящото участие на българската делегация. Акцент вече се поставя върху Първите
младежки олимпийски игри – Сингапур 2010 и следващото
издание на Летните олимпийски игри. Председателят на
БОК Стефка Костадинова бе поканена от шефа на организационния комитет на Лондон 2012 лорд Себастиан Коу
да посети града-домакин на форума.
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тръгна второто издание „Научи се да караш ски”
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Четири златни и четири сребърни медала извоюваха доблестните ни представители на Световното първенство
по лека атлетика за спортисти с увреждания. В индийския
град Бангалор носителите на победен дух, сила и воля станаха за пример на останалите нации на шампионата.
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С две световни титли в мятането на диск и хвърлянето
на копие се прибра Дечко Овчаров.
С по два медала се окичиха състезателите ни Стела
Енева (златен в тласкането на гюле и сребърен в мятането
на диск) и Иванка Колева (сребърни отличия в хвърлянето на
диск и тласкането на гюле).
№ 1 на Световното в Индия стана и Даниела Тодорова с
резултат 19,05 м в хвърлянето на копие.
Вицешампион на диск и сребърен медал от Мундиала заслужи Мустафа Юсеинов с резултат 34,49 м.
На летище „София” медалистите и техните треньори,
които вече дълги години просляват родината ни на най-големите и силни първенства, бяха посрещнати от множество
приятели и Асен Марков – директор на дирекция „Спорт
за високи постижения” в Министерството на физическото
възпитание и спорта.
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тръгва второто
издание „Научи се да
караш ски”
най-заслужилите
с грамоти от мок

Българска федерация ски даде старт в средата на месец
декември на второто издание на проекта „Научи се да караш ски”. Инициативата има за партньор Българския олимпийски комитет.

Проектът „Научи се да караш ски” бе оценен от МОК,
като ген.секретар на БОК Белчо Горанов връчи на президента на федерацията по ски Цеко Минев почетна грамота от
Международния олимпийски комитет.

Малките скиори ще получат първите си уроци по пистите от 4 януари на Витоша. Идеята е проектът да обхване
и други общини със зимни курорти, а броят на децата да
надхвърли 5000 годишно. За малчуганите са осигурени безплатен транспорт, екипировка, храна, медицинска застраховка, каска, ски-учители и всичко останало, което е необходимо за престоя им в планината.
Миналата година при дебютното издание на инициативата безплатно се обучаваха 3500 деца.
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най-големите спортисти. Догодина има Европейско първенство в Русия, което очаквам да бъде доста силно. Целта ми
е да взема медал”, каза след церемонията Далаклиев.

Над 30 спортисти бяха отличени на традиционната церемония по раздаване наградите „Спортен Икар”, организирана съвместно от БОК и фондация „Български спорт” на
11 декември в Софийската градска художествена галерия.
Световният шампион по бокс Детелин Далаклиев взе наймного призове – Икар за постижение на годината, специална
златна значка на БОК и мобилен телефон. Приз от олимпийската ни централа заслужи и националният треньор по бокс
Петър Лесов. „Радвам се. От морална гледна точка съм
удовлетворен, защото такава награда се присъжда само на
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Председателят на БОК Стефка Костадинова пък удостои с медал за „Олимпийски заслуги” носителя на три олимпийски медала, петкратен световен и европейски шампион
по класическа борба Александър Томов по случай 60-годишния му юбилей. БОК раздаде и още специални награди: медал
„Спортът за един мирен свят” на Александър Сладкаров –
дългогодишен член на БОК, по случай 70-та му годишнина;
почетен знак на БОК за академик Христо Недялков – главен
диригент на Детския хор на Българското национално радио,
златна значка на БОК за медалистите от Х Европейски младежки олимпийски фестивал в Тампере и личните им треньори; Велислав Вълчев, Атанас Костадинов, Даниел Добрев
и Георги Софкин.
Призът на името на Надежда Лекарска „Етика, олимпийско образование и възпитание” за 2009 година заслужи
доц. Лозан Митев, преподавател в НСА и координатор на
Националната олимпийска академия.
За 18-та година родните спортисти се удостояват със
Спортни Икари, като на церемонията присъстваха ръководствата на МФВС, БОК и Български спортен тотализатор,
както и кметът на София Йорданка Фандъкова.

АЛМАНАХ БОК 2009

Станка Златева, Йордан Йовчев, Иван Йотов (троен световен шампион по стрелба с лък за ветерани със световен
рекорд), Мария Оряшкова (световна и европейска шампионка
по самбо), Явор Христов (световен шампион стрелба с лък)
и Мария Гроздева (двойна европейска шампионка по спортна
Стрелба) станаха носители на статуетките за достойно
представяне през годината.

и техническото ръководство на ФК Черноморец Бургас,
оказал животоспасяваща помощ на катастрофирали хора.

32-годишният капитан на националния ни отбор по баскетбол Тодор Стойков и 36-годишният екс-капитан на волейболния ни представителен тим Пламен Константинов
пък бяха определени за носители на Спортен Икар за „шампионско дълголетие”.

Посмъртно Икар за „Феър плей” получи баскетболната
легенда Божидар Такев, като статуетката прие синът му
Александър Такев.

Ангел Караньотов (европейски шампион по супермото) и
Радослав Янков (световен шампион по сноуборд за юноши)
бяха сред първите призьори, като за тях е наградата за
проспериращ млад спортист.

Голяма купа бе изработена специално за „Отбор на годината – мъжкият ни национален тим”.
Носителите на множество медали от Световните
игри за хора с увреждания също бяха отличени, а сред
тях бяха Стела Енева, Даниела Тодорова, Камен Минков
и Иван Стоев.
Икарът за „пробив в световния спорт” отиде при
футболиста на ПСВ Айндховен Станислав Манолев, като
наградато получи мениджърът му Стойчо Стойлов.
Футболът бе отличен в още една категория – „награда
за проявен висок морал и гражданско поведение” за отбора
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