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Българският олимпийски комитет представя своя годишен алманах. 
Настоящото издание естествено е фокусирано върху най-важните олимпийски 
прояви през 2012 г. – Олимпийските и Параолимпийските игри в Лондон и 
Първите младежки зимни игри в Инсбрук. 

Постарахме се да осигурим един по-задълбочен и подробен поглед върху 
представянето на България на въпросните форуми. Ангажирахме част от най-
добрите журналисти за анализи в отделните важни за нас спортове. Като 
акредитирани на Игрите и живи свидетели на станалото там, вярвам, че 
техните авторитетни коментари и заключения ще ви бъдат интересни и 
полезни. 

Искам специално да отбележа и дебюта на Младежките зимни олимпийски 
игри, състояли се през януари в Инсбрук, които фокусираха глобален интерес 
и доказаха необходимостта от подобни проекти, по които БОК работи от 
близо десетилетие. 

В Алманах 2012 ще намерите информация за нашето сътрудничество с 
международните и българските спортни структури, както и подробности за 
разностранната и богата дейност на БОК през годината.

Надявам се изданието да бъде полезно за всички пленени от магнетизма 
на олимпийските идеи в България.

Стефка Костадинова

Председател на БОК

ОБРЪщЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛя НА 

Български олимпийски комитет

Скъпи приятели,
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През януари 2012 година 11 млади 
български спортисти пристигнаха в 
Инсбрук. Знаеха, че ще участват на 
младежки олимпийски игри, но само 
толкова. Бяха част от внушител-
ната група от 1022 техни връст-
ници от 70 държави. В края на това 
приключение съчетанието от думи 
„олимпийски игри” вече е придобило 
реални измерения. За всеки от тях 
олимпийските игри изглеждат по 
различен начин, пречупен през купи-
щата натрупани спомени. Най-ва-
жното, обаче, е как участието им 
ще се отрази на тяхното бъдеще в 
спорта. За едни, пламъчето е запале-
но и до края на кариерата им ще се 
стремят отново към олимпийската 
си мечта. Други, може би не разбра-
ха какво им се случва и това ще си 
остане просто едно състезание. Те 
едва ли ще си помислят отново за 
олимпиада. 

Игрите се състояха на може би 
най-подходящото място – в сърце-
то на австрийските Алпи, в един от 
най-прочутите зимни курорти, къ-
дето зимните спортове са издигна-
ти в култ – децата се качват на ски 
веднага щом проходят, а фамилиите 

живеят със и чрез ски спорта. Пър-
вите зимни младежки олимпийски 
игри бяха открити на историческия 
стадион „Бергизел”, където е горял 
олимпийският огън на Зимните игри 
през 1964 и 1976 г. Церемония, из-
цяло издържана в стилистиката на 
младото поколение. Австрийците 
предложиха шоу без огромно фи-
нансово изхвърляне, в което обаче 
успяха да вплетат в малко странна 
симбиоза модерна визия с австрий-
ски традиции. Президентът на МОК 
Жак Рог благодари на Инсбрук и на 

доброволците, като подчерта, че 
с гордост носи тяхната униформа. 
На състезателите пожела не само 
спортни успехи, но и да си тръгнат 
с нови знания и много приятелства. 
Президентът на Австрия Хайнц 
Фишер обяви игрите за открити, 
а състезателката ни в алпийските 
дисциплини, Александра Попова, раз-
вя българския флаг на сцената висо-
ко, така че целият свят да го види. 
Двама олимпийски шампиони – Егон 
Цимерман и Франц Кламер участ-
ваха в запалването на олимпийския 
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Инсбрук 2012 –  
пламъчето е запалено 

Боряна Тончева



огън – всеки от тях запали отново жертвеника, горял 
на известната шанца при предишните две домакинства. 
Надеждата на домакините в северната комбинация Паул 
Гердщрасер последен пое факела, за да запали третия 
жертвеник. 

Страната ни беше представена в първите зимни мла-
дежки игри в 6 дисциплини – ски алпийски, ски скок, ски 
бягане, сноуборд, биатлон и шейни. Нашите спортисти 
може и да не смаяха света с изключителни постижения, 
но със сигурност всеки един се опита да покаже най-до-
брото, на което е способен в момента, и повечето от 
тях успяха да постигнат своята лична победа. 

Най-добрият български резултат е 13-то място – по-
стигнаха го двама души – сноубордистът Георги Михай-
лов, който успя да влезе във финала в дебютната дис-
циплина слоупстайл, и Симеон Деянов в спринта на ски 
бягането. Така все пак и ние, по свой си начин, успяхме 
да покажем, че вървим напред, свързвайки един модерен 
и популярен сред младите спорт като сноуборда с тра-
дицията на зимната програма – ски бягането. На фона на 
70-те участващи държави и в контекста на огромната 
конкуренция все пак се движим. А
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Трябва да отбележим представя-
нето на алпийците, защото и двама-
та ни скиори се наредиха в топ 20. 
Георги Нушев е 16-ти в слалома при 
62-ма участници и 19-ти в суперком-
бинацията, Александра Попова успя 

да влезе в 20-ицата с 19-то място в 
гигантския слалом. За всеки от тях 
това е добро начало, просто тряб-
ва да продължат да градят, а май 
трудното в тази посока предстои. 
Факт е, че тези, които искат да по-
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стигнат нещо, трябва да тренират 
в чужбина, в България условия няма. И 
част от тези деца действително 
са тръгнали по този път – те учат 
и тренират в страни с отлични ус-
ловия за спорт – Симеон, Алексан-

дра и Георги Михайлов – трима от 
четиримата, показали нещо повече, 
всъщност са извън България.

Удивително е, че страната ни 
беше представена на игрите в Ин-
сбрук в дисциплини, за които у нас 
няма никаква база – ски скок и спус-
кане с шейни. В скока талантливият 
самоковлия Деян Фунтаров не можа 
да изяви възможностите си, може 
би заради това, че дни преди старта 
падна и удари главата си по време на 
състезание. На тренировките обаче 
загатна на какво е способен.

Александър Поибренски е ярък 
пример как от нищо се опитваме 
да правим нещо. По време на игрите 
във Ванкувър през 2010, за спускане-
то с шейни се породи бясна дискусия 
по форумите – имаме ли нужда да 
развиваме този спорт. Момчетата 
обаче печелят квоти и участват. В 
Инсбрук Сашко не можа да победи 
състезателя от Тайпе, с когото са в 
гонитба на опашката на класиране-
то, но ще запомни жеста на своя съ-
перник, който му дал тренировъчния 
си екип, защото неговият се скъсал. 

Състезателите ни в биатлона 
се представиха под очакванията – 
с класирания между 30 и 42 място. 
Единствено изключение направи 
Ради Пълевски с 26 място на 10 км 
преследване. Една от причините за 
не особено доброто представяне е 
липсата на международни старто-
ве и опит на младите ни състеза-
тели. 

Важен акцент в младежките 
олимпиади е културната и обра-
зователна програма – в Инсбрук 
всичко се концентрира около 6 ос-
новни теми – медийна лаборатория, 
живот в планината или как да па-
зим природата, училище за талан-
ти, фабрика за надежда или как да 
управляваме кариерата си, срещи с 
големи шампиони и вечери на наро-
дите. Всяка делегация имаше своя 
млад посланик, който координира 
участието на спортистите в тази 
програма. За България ролята беше 
поверена на бившата биатлонист-
ка Лилия Пандурова. Най-активни 
в заниманията бяха именно биат-
лонистите, които понатрупаха 
точки и събраха награди. Струва 
ми се, че тази територия остана 
малко встрани от интереса на бъл-
гарските спортисти. Включиха се 
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не особено охотно в културната 
програма, и то по-скоро в чисто за-
бавните занимания. Истината е, че 
имаха възможност за по-сериозни 
проекти, в които могат действи-
телно да излязат от рамката на 
чистия спорт и да приемат нови 
предизвикателства, да се сдобият с 
ценни приятелства. Направо казано 
да понаучат нещо, докато се състе-
зават. Представителите на МОК 
и особено президентът Жак Рог 
многократно подчертаха посоката, 
в която биха искали да се развиват 
младежките олимпийски игри – в 
този смисъл тяхната философия е 
много по-близо до идеите на барон 
Пиер дьо Кубертен за духовната 
стойност на олимпийското движе-
ние, отколкото това, което пред-
ставляват съвременните игри.

Така, без фойерверки, но и без 

особена драма, с доста сериозно 
чувство за реализъм, българите 
изпратиха игрите в Инсбрук. Въ-
просът е дали след четири години 
бройката на нашите млади спорти-
сти ще надхвърли 10.

За света оценката на игрите 
прозвуча като огромна победа за 
отговорността към бъдещето на 
младите спортисти над комерсиал-
ната линия в съвременния прочит на 
олимпийските игри.
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РъКовоДителят.НА.ДелеГАциятА..

зА.ПъРвите.зиМНи.олиМПийСКи.МлАДежКи.иГРи..

Белчо.ГоРАНов,.шеФът.НА.МиСиятА.РуМяНА.ДиНевА..

и.МлАДежКият.ПоСлАНиК.лилия.ПАНДуРовА..

С.оФициАлНия.тАлиСМАН.НА.иГРите..

в.МлАДежКото.олиМПийСКото.Село

воДАчът.НА.БълГАРСКите.отБоРи.в.АлПийСКите.

ДиСциПлиНи,.СКи.СКоК,.СКи.БяГАНе.и.СНоуБоРД..

НА.ПъРвите.зиМНи.МлАДежКи.олиМПийСКи.иГРи.

в.иНСБРуК.ПеПА.МицевА.Бе.отличеНА..

СъС.СРеБъРНАтА.зНАчКА.НА.БоК.

Наградата й бе връчена от генералния секретар на 
централата Белчо Горанов. Името на Пепа Мицева пре-
дизвиква уважение и е гаранция за професионализъм не 
само в България, но и по света. Това потвърди и работата 
й по време на Младежките олимпийски игри.
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Боян Радев вече има в колекци-
ята си от награди и най-високото 
отличие на МОК – Трофея на пре-
зидента. Именитият ни борец по-
лучи приза от шефа на европейски-
те олимпийски комитети Патрик 
Хики (Ирландия), който дойде у нас 
по поръчка на Жак Рох, за да връчи 
наградата.

Стотина гости начело с вице-
премиера Симеон Дянков и председа-
теля на БОК Стефка Костадинова 
бяха на церемонията в Националния 
исторически музей (НИМ) в Бояна. 

„Много съм горд и развълнуван 
от тази награда – каза двукратни-
ят олимпийски шампион, в навече-
рието на 70-годишния си юбилей.  –  
България заслужава да има трофея 
на МОК. Аз съм роб на олимпизма и 
ще му служа вечно.“

Той целуна наградата, но отказа 
да я занесе вкъщи, а я остави на съх-
ранение в музея. На свой ред славни-
ят борец върна жеста, като понесе 
на Хики уникален съд от тракий-
ското съкровище от село Борово. 
А ирландецът обяви, че дарението 
ще бъде изложено в Олимпийския 
музей в Лозана.

С още куп награди бе отрупан 
шампионът. Ценен подарък напра-
ви музеят на шампиона, който има 
своя там с дарения за близо 3 млн. 
евро. Шефът на НИМ Божидар Ди-
митров изненада Радев с реплика 

от златното съкровище на Хан 
Крум, открито край банатското 
село Наг Сент Миклош. Златната 
стомна се оказа веднага в ръцете 
на 6-годишната внучка на шампиона 
Бояна.

Специален приз изпрати и пре-
зидентът на световната борба Ра-
фаел Мартинети (Швейцария). Боян 
Радев получи също почетен спортен 
„Икар“ от Фондация Български спорт, 
а колекционерът Димитър Иванов го 
дари с римски пръстен на 1800 г.

Трофеят на президента на МОК 
е второто признание, което Боян 
Радев получава от олимпийската 
централа. През 2009-а именити-
ят ни борец бе удостоен и с приза 
“Пиер дьо Кубертен”, който му бе 
връчен от самия Жак Рох в България. 
И тогава церемонията бе в Нацио-
налния исторически музей.
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Водещият български зимен ку-
рорт Банско влезе в историята 
през 2012 г., като първия у нас, кой-
то в един сезон прие стартове-
те за световната купа по ски при 
мъжете и жените. Благодарение 
на отличната работа на Българ-
ска федерация ски през последни-
те години, страната ни стана же-
лана дестинация за провеждане на 
най-гледаните състезания в ски-
те, а именно тези в алпийските 
ски. Шоуто на Бъндеришка поляна 
докара и най-големите телевизии 
в света. Стартовете през двата 
уикенда се предаваха на живо от 
япония до Канада, а тв аудитория-
та надхвърли 400 млн. По традиия 
Банско за поредна година се оказа 
трамплин за търсещите слава ал-
пийци. Именно такъв бе случаят с 
австриеца Марсел Хиршер, който 
преди стартовете в Банско обя-
ви явните си намерения да спечели 
за първи път голямата Световна 
купа. щастливите мигове в бъл-
гарския курорт за 22-годишния ал-
пиец започнаха с убедителен успех 
в гигантския слалом. Наградата за 
успеха си австриецът получи лич-

но от премиера Бойко Борисов. 
Ден по-късно Марсел спечели с ле-
кота и слалома, и всички разбраха, 
че шампионът от Банско наисти-
на си е поставил за цел спечелва-
нето на Световната купа, която 
впоследствие вдигна. Победи-
телят бе награден на финала от 
вицепремиера Цветан Цветанов. 
По-късно пред медиите Хиршер 
обяви, че е очарован от организа-
цията и отношението на българ-
ските фенове към ските. Той оба-
че бе изумен от факта, че Банско 
не фигурира в календара на ФИС 
за Световните купи в следващи-
те 3 сезона. Голямата изненада за 
Хиршер бе апартаментът в „Пи-
рин голф клуб”, който той получи 
за първото място от шефа на 
„Балканстрой“ Йордан Каназирев. 

БълГАРия.виДя..

КАК.лиНДзи.воН.зАДМиНА.тоМБА

Вторият снежен уикенд за 
Световната купа за 2012-а в 
Банско мина под диктовката на 
Кралицата на ските Линдзи Вон. 
Американката спечели драматич-
но супергигантския слалом. Цяла 

България видя победа №51 за СК 
на красавицата, с която тя изпре-
вари с една легендарния италиа-
нец Алберто Томба. Във вечната 
ранглиста Линдзи е вече №5.

Вон можеше и да се размине с 
успеха, ако бе паднала при залита-
нето, и то в стръмната част на 
писта „Марк Жирардели”. В крайна 
сметка и този път късметът бе 
с нея и тя победи само с 0,05 сек. 
новата звезда Тина Вайратер. 

Състезанието се проведе пред 
над 10 000 души, които изпълниха 
отрано трибуната и местата за 
правостоящи около финала. Трасе-
то бе отлично подготвено, а след 
финала лично главният съдия на 
състезанията при жените Атле 
Скаардал благодари на организа-
ционния комитет за перфектна-
та работа. 

„Вие направихте най-добрата 
писта за Световната купа през 
този сезон“, категоричен бе иначе 
скромният на комплименти Скаар-
дал. Победителката Вон отново 
усети осезателно всенародната 
любов на българите към нея. След 
финала се наложи 10 души охрана 

17

Банско  
изстреля Хиршер  
към Световната купа

Пламен Вълков



да я спасяват от феновете, кои-
то искаха да се снимат с нея или 
да получат автограф. 

звезДите.НА.СКите.СъБРАхА..

19.700.зА.МлАДите.АлПийци

Големите звезди на женския 
ски спорт дадоха своя принос за 
развитието на младите алпийци 
в Банско, като участваха в бла-
готворителната галавечеря, ор-
ганизирана от FIBANK. Галата се 
състоя във ВИП шатрата на Бън-
деришка поляна и на нея бе пред-

ставена новата кредитна карта 
FIBANK World Elite MasterCard. 
Сред гостите бяха президентът 
Росен Плевнелиев, министърът 
на физическото възпитание и 
спорта Свилен Нейков, както и 
най-добрите скиорки в света в 
момента Линдзи Вон, Мария Рийш, 
Джулия Манкузо, Лара Гут и Аня 
Першон. 

Всяка от тях бе донесла своя 
екипировка, която бе предоставе-
на с благотворителна цел. Пет-
кратният носител на Световна-

та купа Марк Жирардели пък дари 
за каузата своя състезателна кас-
ка. Специално за вечерята скулп-
торът Георги Чапкънов-Чапа бе 
направил пластика на състезател-
ката по ски от официалния плакат 
на Световната купа Банско 2012. 
Тя бе купена за 3200 лв. и подаре-
на на президента на БФСки Цеко 
Минев, като парите бяха добавени 
към събраната от билети сума и 
така общият приход от благот-
ворителната вечеря, организирана 
от FIBANK, бе 19 700 лв. 
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Президентът на Българска феде-
рация ски (БФСки) Цеко Минев, кой-
то е основният инициатор и дви-
гател на реализирането на проекта 
Световна купа в Банско, получи по-
добаваща награда. Минев бе удосто-
ен с почетния плакет на Европейски-
те олимпийски комитети (ЕОК). Да 
му връчи приза в Банско дойде лично 
президентът на ЕОК и член на Меж-
дународния олимпийски комитет 
Патрик Хики. ЕОК отличава Минев 
за неговия принос в развитието на 
ски спорта в България. Заедно с Хики 
в Банско бе и генералният секретар 
на Българския олимпийски комитет 
Белчо Горанов. Двамата изгледаха 
атрактивната надпревара при да-
мите на Бъндеришка поляна. 

„Много съм впечатлен от това, 
което видях в Банско, заяви след по-
сещението си на ски зоната Хики. – 
Не знаех, че инфраструктурата тук 
е толкова развита. Ако се върнем 
няколко години назад, курортите в 
България не се ползваха с много до-
бро име. Но повярвайте ми, тук не 
е по-зле, от което и да е място от 
Алпите. Удивен съм от любовта на 
местните хора към ските. Имате и 

още една планина, Витоша, която е 
в непосредствена близост до сто-
лицата и трябва да я развиете. За 
жителите на София това е бърз 
достъп, което не е лесно постижи-
мо, а при вас е вече факт.” 
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Иван Абаджиев бе удостоен 
с почетен знак на БОК по случай 
80-годишния си юбилей. Отличи-
ето на „папата на българските 
щанги” бе връчено от генералния 
секретар на олимпийската ни цен-
трала Белчо Горанов. 

На тържеството по случай 
юбилея си треньор № 1 на XX 
век на България бе поздравен от 
много приятели и близки. Сред 
тях и най-довереният му ученик 
– олимпийският шампион Андон 
Николов. Друг негов възпитаник – 
Христо Бояджиев-Ицо щангата, 
пък изненада Старшията с торта, 
фланелки, значки и чаша с лика му, 
но и надпис „Обичаме те, тренер”. 
Специални поздрави Абаджиев по-
лучи лично още от Нешка Робева, 
Стоян Хранов, Георги янакиев и 
др.

Роденият на 12 февруари 1932 
година в Нови пазар бивш бъл-
гарски щангист и треньор на на-
ционалния ни отбор по вдигане 
на тежести се върна от САщ в 
родината си специално за празника. 
„Годините ми тежаха още когато 
започвах, но вече не им обръщам 

внимание”, сподели на тържество-
то си 80-годишният легендарен 
специалист.

Инициативен комитет, в кой-
то влизат Светлин Русев, Неш-
ка Робева, Таня Богомилова и още 

наши общественици и спортисти, 
издига предложението до пре-
зидента Росен Плевнелиев Иван 
Абаджиев да бъде удостоен с най-
високото държавно отличие – ор-
ден „Стара планина”.
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олиМПийСКите.МеДАлиСти.НА.

БълГАРия.ще.ПолучАвАт.МеСечНо.По.

тРи.МиНиМАлНи.РАБотНи.зАПлАти.

Това бе решено след среща на 
председателя на БОК Стефка Кос-
тадинова с премиера Бойко Бори-
сов, министъра на физическото въз-
питание и спорта Свилен Нейков 
и олимпийски медалисти в Минис-
терски съвет. Досегашните премии 
бяха в размер на три минимални ра-
ботни заплати за шампион. Според 
новите изменения на възнагражде-
нията за сребърните медалисти 
са предвидени 90% от сумата, а за 
бронзовите – 80%. Средствата 
не са от държавния бюджет, а от 
Българския спортен тотализатор. 
„Нашите успехи вече ще се възна-
граждават подобаващо, при това, 
без да ощетяваме бюджета. Бла-
годаря на министър-председателя 
Бойко Борисов за това, че при тази 
тежка икономическа криза мисли за 
българския спорт“, каза след среща-
та Стефка Костадинова. От своя 
страна, вицепремиерът и министър 
на финансите Симеон Дянков ко-
ментира: „С промяната в наредба-
та кабинетът цели стипендиите 

за тези, които вече са постигнали 
големи успехи, да се осъвременяват 
без да са необходими повече зако-
нови промени, но и многократните 
шампиони за всяка титла да получа-
ват същото възнаграждение, за да 
имат стимул и занапред да печелят 
нови медали.“

БълГАРия.С.Нов.СилеН.жеСт.КъМ.

олиМПийСКите.Си.ГеРои

Открито писмо на олимпийската 
шампионка Ваня Гешева, председател 
на Българската асоциация на спорти-
стите-олимпийци:

От името на Българската асо-
циация на спортистите-олимпийци 
искам да изкажа сърдечната си бла-
годарност към Правителството на 
Република България и лично към ми-
нистър-председателя за оказаната 
нова силна подкрепа на спортните 
легенди на България.

На среща в Министерския съвет 
тази сутрин премиерът Бойко Бо-
рисов обяви решението да бъдат 
завишени месечните пожизнени пре-
мии за олимпийските ни медалисти. 

Това е много силен жест на българ-
ската държава, доказващ уважение-
то и респекта, които тя оказва към 
своите спортни герои. То е и оценка 
на стореното от нашите олим-
пийци, прославили страната ни с 
цената на много усилия, травми и 
лишения.

Повишаването на финансовите 
стимули за спечелилите олимпийски 
отличия за страната ни идва лично 
по предложение на премиера Бойко 
Борисов. Наред с това вече се проме-
нят и възнагражденията за спечели-
лите два и повече олимпийски медала 
за страната ни, което е признание 
към спортните ни легенди, но и мо-
щен стимул за бъдещите наши та-
лантливи състезатели.

На срещата в Министерския съ-
вет присъстваха много от олимпий-
ските шампиони на България – Сте-
фка Костадинова, Боян Радев, Мария 
Гроздева, Йордан Йовчев, Валентин 
Йорданов, Здравка Йорданова и др. 
Благодарим на г-н Борисов от името 
на колегите ни, прославили с успехи-
те си страната и накарали цели по-
коления наши сънародници да бъдат 
горди като българи.
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По инициатива на Българска-
та федерация по бадминтон и 
със съдействието на Българския 
олимпийски комитет се реализи-
ра Програмата за развитите на 
национална спортна структура с 
подкрепата на „Олимпийска соли-
дарност“ на МОК. 

В проекта се включиха над 20 
треньори по бадминтон, както и 
елитни състезатели и национали 
от младежките състави. В про-
дължение на три месеца те изслу-
шаха лекции и участваха в практи-
чески занимания.

За главен експерт по програ-
мата е определен Гюнтер Хубер 
(Германия), известен специалист 
по бадминтон и експерт към меж-
дународната федерация. 

По време на церемонията по 
откриване, която се състоя в зала 
„София“, Гюнтер Хубер беше на-
граден с медала „Спортът за един 
мирен свят“ за неговия принос към 
развитието на бадминтона в Бъл-
гария. 

Отличието му бе връчено от 
генералния секретар на БОК Белчо 
Горанов.
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Председателят на БOK Стефка 
Костадинова прие в централата 
делегация от Международната фе-
дерация по гимнастика (ФИГ) на-
чело със завеждащата Техническия 
комитет по аеробика Мирей Ганзин. 
Французойката и нейните колеги 
посетиха София, за да инспекти-
рат столицата и „Арена Армеец” за 
предстоящото Световно първен-
ство по спортна аеробика от 29 
май до 9 юни. 

На срещата присъстваха още ге-
нералният секретар на БОК Белчо 

Горанов, президентът на Българска-
та федерация по спортна гимнас-
тика Йордан Йовчев, както и глав-
ният организатор на проявата и 
председател на Българския съюз по 
аеробика Йорданка Благоева. 

„За нас е голяма чест България да 
посрещне най-добрите в светов-
ната аеробика. Българското пра-
вителство също отделя сериозно 
внимание на спорта и подкрепя до-
макинства на шампионати от най-
висок ранг”, каза на гостите Сте-
фка Костадинова. От своя страна 

представителите на ФИГ изразиха 
задоволство от отличните усло-
вия на залата и от подготовката 
на шампионата до момента. Пред-
седателят на БОК също така до-
пълни, че Световно първенство 
по спортна аеробика в София ще 
повдигне духа на българските олим-
пийци преди Игрите в Лондон през 
лятото.
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Представители на 203 национал-
ни олимпийски комитета се събраха 
в Москва на Генералната асамблея на 
Асоциацията на НОК, която се про-
вежда веднъж на четири години. БОК 
бе представен от Белчо Горанов, ге-
нерален секретар, и Румяна Динева, 
завеждащ отдел Международен. 

Асамблеята избра шейх Ахмад 
Ал-Фахад Ал-Сабах (Кувейт), член 
на МОК и президент на Олимпий-
ския съвет на Азия, за президент на 
АНОК за периода 2012 – 2014, след 
подадената от Марио Васкес Раня 
(Мексико) оставка. Основател на 
асоциацията през 1979 г. и 33 години 
начело на организацията, която сега 
обединява 204 НОК, Раня се оттегли 
от активна дейност. Историята на 
това обединение започва още през 
1965 година, когато 68 НОК, болшин-
ството от Европа, се съби рат в 
Рим, за да обединят своите усилия и 
очертаят ролята на НОК в олимпий-
ското движение. По време на Олим-
пийския конгрес във Варна през 1973  г. 
представители на 82 НОК също об-
съждат дейността на НОК и необ-
ходимостта от институционално 
обединение, която става факт през 

1979 г. с основаването на Асоциация-
та на НОК (АНОК).

С избирането на ново ръковод-
ство се очаква асоциацията да на-
влезе в нова ера, като отговори 
адекватно на изискванията на новия 
век. 

На официалното откриване пре-
зидентът Владимир Путин привет-
ства делегатите, подчертавайки 
важното значение на спорта за раз-
витието на младите хора. В работ-
ните сесии презентации за хода на 
подготовката представиха органи-

зационните комитети на градовете 
домакини Лондон 2012, Сочи 2014, Рио 
де Жанейро 2016 и Пьонг Чанг 2018, 
както и тези на Младежките олим-
пийски игри Нанджинг 2014 – летни 
и Лилехамер 2016 – зимни. Градовете 
кандидати за Олимпийските игри 
през 2020 (Истанбул, Токио, Баку, Доха 
и Мадрид) запознаха делегатите със 
своите проекти. Сред обсъжданите 
теми бяха жените и спорта ролята 
на треньорите, негативните по-
следствия за спорта от залаганията 
и употребата на допинг и др. 
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В Тел Авив се проведе заседание на комисията на Евро-
пейските олимпийски комитети “Подготовка на Олим-
пийските игри“. Като член на комисията в него участва 
Румяна Динева. Акцент на обсъжданията бе готовност-
та на Лондон за провеждане на игрите. Джеймс Маклеод, 
директор връзки с НОК на организационния комитет на 
игрите Лондон 2012, и Сю Уитуърд, мениджър за Европа, 
направиха обширна презентация на различните аспекти 
на подготовката. Обсъдени бяха въпроси, касаещи цере-
мониите по откриване и закриване на игрите, организа-
цията на транспорта и други ключови за успеха на игри-
те сектори. Комисията представи и своите изисквания 
към организаторите с оглед създаване на най-добри ус-
ловия за спортистите. Председателят на комисията 

Ефраим Зингер представи предварителни данни на про-
учване, което изследва различни аспекти на участието 
на НОК от Европа в олимпийските игри. Проучването 
ще послужи на ЕОК в реализиране на неговите бъдещи 
политики.

Членовете на комисията бяха гости на тържество-
то по случай 20 години от спечелването на първия ме-
дал за Израел от олимпийски игри от състезателката 
по джудо Айел Арад, която става втора във Барселона 
1992. 
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С официална церемония в Со-
фия беше даден старт на десето-
то юбилейно издание на Каменица 
ФЕНкупа – най-големият турнир 
по футбол за аматьори в Бълга-
рия. Събитието с над 200 гости 

събра политици, представители 
на местната власт, на диплома-
тическия корпус, бизнеса и спорта. 
Сред официалните гости, уважили 
юбилейната годишнина, бяха едно 
от най-големите имена в светов-

ния футбол – Христо Стоичков, 
българският треньор на 20-ти век 
Димитър Пенев, председателят на 
Българския олимпийски комитет 
г-жа Стефка Костадинова, минис-
търът на физическото възпитание 
и спорта Свилен Нейков, както и 
много гости и приятели на Каме-
ница ФЕНкупа. Специални поздра-
вителни адреси изпратиха кметът 
на Столична община Йорданка 
Фандъкова и министърът на труда 
и социалната политика Тотю Мла-
денов.

Специална подкрепа за Каменица 
ФЕНкупа показа и председателят 
на Българския олимпийски комитет 
г-жа Стефка Костадинова. Тя връ-
чи на генералния директор на „Ка-
меница” АД официален сертификат 
от БОК, с който Каменица ФЕНку-
па получи признанието за „най-голе-
мия футболен турнир за аматьори, 
който се провежда на територия-
та на Република България”. Отли-
чието от БОК е провокирано от 
все по-големия брой на участници 
в Каменица ФЕНкупа. През 2011 г. 
броят им достигна до рекордните 
18 000 души.
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120 години след раждането 
на легендарната фигура в българ-
ския обществено-политически и 
спортен живот генерал Владимир 
Стойчев неговите дела и пример са 
все така вдъхновяващи и достойни 
за подражание, както по време на 
дългия му и съдържателен живот. 
Един живот, посветен на отечест-
вото и спорта. Роден и възпитан в 
преданост и любов към България и 
в младостта си, и в зрелите си го-
дини до смъртта си той изповядва 
едни и същи житейски ценности, 

които му отреждат особено мяс-
то в спортната ни и олимпийска 
история. На това място думите 
чест, упоритост, личен пример, се-
беотдаване, вярност, уважение, 
дълг звучат истински. Генерала, как-
то са го наричали, е получил солидно 
образование, говорел е свободно 7 
езика, имал е спартански режим, об-
стоятелства, които са важни за 
постигане на трайни, не измислени 
и временни успехи във всичко. Бил 
е скромен, качество, което прите-
жават истински способните хора. 
Владимир Стойчев е един от най-
добрите български състезатели по 
конен спорт, участник на олимпий-
ски игри и престижни международ-
ни турнири, „Маестро на ездата“. 
Практикувал е любимия си спорт 
до преклонна възраст, факт, който 
му е помагал отлично да вниква в 
проблемите и потребностите на 
спортистите. На табло с изобра-
женията на конете, които е яздил 
Генерала в периода 1923–1940 г., той 
собственоръчно е написал: „Най-
точният оценител на качествата 
на ездача е: конят. Колко добре е, по-
някога, че не може да говори.“ 

Той е най-дългогодишният пред-
седател на БОК (1951–1982 г.) и член 
на МОК за България (1952–1987 г.). 
Това са дълги периоди от време, в 
които Генерала работи всеотдайно 
за развитието и утвърждаването 
на идеите на олимпизма и за авто-
ритета на страната ни в най-прес-
тижната международна спортна 
структура. Не случайно по време на 
неговото управление БОК се налага 
като един от добре работещите 
национални олимпийски комитети, с 
инициативи в различните структу-
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ри и комисии, за което приносът на 
ген. Стойчев е основен.

Ръководил е енергично и отго-
ворно олимпийския спорт в България. 
Приносите му са многобройни, но два 
факта, в основата на които стои Ге-
нерала, са от особено значение за на-
лагане на авторитета на БОК. 

През 1957 г. страната ни е избра-
на за домакин на 53-та сесия на МОК 
и е първата източноевропейска 
страна, на която е поверено такова 
голямо събитие. По- късно, през 1973 
г., Варна е избрана за домакин на 10-я 

олимпийски конгрес и 74-та сесия на 
МОК. Конгрес на МОК се провежда 
след повече от 40-годишно прекъс-
ване и името на България завинаги 
ще се свързва с възстановената 
олимпийска традиция и отличното 
организиране на конгреса. Колкото 
повече години минават от тези 
паметни за спортната ни история 
събития, толкова по-осезателно се 
чувства липсата на личности като 
Генерала.

Няколко събития отбелязаха до-
стойно годишнината. На 6 април в 

НСА „Васил Левски” БОК и Олим-
пийският клуб към НСА организи-
раха и проведоха семинар на тема 
„120 години от рождението на ген. 
Владимир Стойчев“. Развълнувано 
говориха Румяна Динева – директор 
на Международния отдел на БОК, 
Никола Аладжов, който е работил 
с Генерала, генералният секретар 
на БОК Белчо Горанов и студенти, 
които бяха подготвили реферати 
за живота и делото му.

По БНТ беше излъчен документа-
лен филм „Той е двигателят, той е 
великанът“ с автор журналистът 
Методи Манченко. 

Съюзът на ветераните от вой-
ните организира тържествена це-
ремония за откриване на паметна 
плоча на фасадата на дома, където е 
живял Владимир Стойчев в кв. Лозе-
нец в София. 
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Точно след 100 дни олимпийски-
те игри през 2012 г. ще започнат 
в Лондон – едно грандиозно начало 
на най-великия спектакъл на земята. 
Ние искаме да споделим тези фан-
тастични олимпийски и параолим-
пийски игри с хората от България. 
Ето защо моето приветствие към 
вас днес е: “Добре дошли!”

Тези игри – и това лято – ще 
бъдат момент на гордост за Ве-
ликобритания. Ние не само сме ре-
шени да организираме най-добрата 
олимпиада досега, но също ще от-
празнуваме и 60 г. от възкачването 
на престола на Нейно Величество 
кралица Елизабет Втора – вто-
рият най-дълго служил монарх на 
планетата. Това е много специален 
момент за нашата страна и ние 
искаме да го споделим с българския 
народ.

Знам, че Великобритания ще 
изглежда по най-добрия начин. По-
строихме великолепни нови съо-
ръжения – навреме и в рамките 
на бюджета. Градът ни е готов, 
транспортните системи са на мяс-
то. Очакваме да посрещнем света.

Какво ще предложи „Лондон 

2012“? Според мен тези игри са ос-
новно около две неща. Да, спортът 
ще бъде в сърцето на тази велика 
надпревара. ще видим подобрени 
световни рекорди, незабравими мо-
менти и нови приятелства, започ-
нати по време на самите игри. Но 
когато състезанията приключат 
и медалите бъдат раздадени, съм 
твърдо решен тези олимпийски 
игри да продължат да променят 
живота ни към по-добро. Това на-
следство е важно. Когато наша-
та кандидатура спечели, Жак Рох, 
президентът на Международния 
олимпийски комитет, говори за 
“отличителната магия”, която Ве-
ликобритания ще вдъхне на игрите 
през 2012 г. – и ние сме се постара-
ли това наистина да се случи.

Като единствения град, в който 
олимпийските игри са се провеж-
дали три пъти, ще бъдем домаки-
ни на игрите в една велика тра-
диция. През 1908 г. съвременните 
олимпийски игри навършват пъл-
нолетие в Лондон – града, където 
олимпийците се строяват парад-
но под националните си флагове 
за първи път. Маршрутът на мара-

тона - 42 км 195 м, е бил създаден 
така, че състезанието да започне 
от замъка “Уиндзор” и да завърши 
пред кралската ложа на стадиона. 
Това е разстоянието, което се из-
ползва в света и досега.

След това през 1948 г. игрите 
се провеждат в сянката на опус-
тошителната световна война. И 
все пак Лондон успява да събере 
страните заедно, за да празнуват 
олимпийските идеали на приятел-
ство и международна общност. 
Нещо повече, те създават нови 
възможности за жените в спорта, 
стават пионер в олимпийското 
движение на доброволчеството и 
полагат основите на съвременни-
те параолимпийски игри.

И това лято, когато спорти-
стите и посетителите пристиг-
нат, те ще открият напълно нов 
квартал на Лондон около Олим-
пийския парк, в източната част на 
града. Той бе движеща сила за обно-
вяването и когато игрите приклю-
чат, паркът ще бъде място на нови 
жилища, бизнес и работни места. 

Ние вървим начело с нови ме-
тоди на проектиране и строител-
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ство, използване на нисковъгле-
родни технологии, за да направим 
“Лондон 2012” първите истински 
устойчиви игри.

А инвестирайки в нови спорт-
ни съоръжения и създавайки нови 
състезания в училищата в цялата 
страна – “Училищни игри”, вдъхно-
вяваме нови поколения млади хора 
да изпитат радостта и ползите 
от спорта. Но наследството на 
“Лондон 2012” не се ограничава 
само до Великобритания. Междуна-
родната “Програма за вдъхновение” 
създава възможности за повече от 
12 милиона души в 20 страни по це-
лия свят. Тя не само позволява на 
повече млади хора да се насладят 
на спорта днес, но също така спо-
мага да се промени начинът, по кой-
то тези страни насърчават спор-
та в училище и в обществото в 
дългосрочен план. Тя е чудесен при-
мер за това колко сме решени да се 
гарантира, че всяка нация, не само 
Великобритания, може да сподели 
вдъхновението на 2012 г. 

Затова искам тези игри да бъдат 
нещо повече от приветстване на 
спортисти в Лондон за едно лято. 

Ние искаме да изградим нови и трай-
ни връзки между България и Велико-
британия. Ако сте студент или 
учен, това е възможност да научи-
те повече за страна, която разпола-
га с четири от десетте най-добри 
университета в света и повече от 
75 Нобелови награди само в обла-
стите наука и технологии. Ако сте 
предприемач или инвеститор, “Лон-
дон 2012” е шанс да откриете нови 
възможности в страна, която има 
най-малко бариери за предприемаче-
ството в света.

Ако пък сте турист или посе-
тител, това е шанс да изпитате 
уникалната британска смесица от 
старо и ново - историята и на-
следството на замъците ни, пейза-
жи и кралски къщи заедно с най-мо-
дерната култура на нашата музика 
и изкуство, нашия театър и мода.

Велик спорт. Велик бизнес. Вели-
ка култура.

Домакинството на игрите в 
Лондон през 2012 г. е невероятна 
чест. Искаме да ги направим велик 
момент за Великобритания и очак-
ваме да приветстваме света да 
бъде част от него
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Българският олимпийски коми-
тет и Посолството на Велико-
британия в София организираха 
кросово бягане, с което символич-
но отбелязаха оставащите 100 
дни до началото на Летните олим-

пийски игри в Лондон. Стартът 
на събитието бе пред Параклиса 
в двора на Националната спорт-
на академия и въпреки студеното 
дъждовно време студенти и пре-
подаватели, ученици от СУ „Васил 

Левски”, членове на олимпийски клу-
бове и представители на БОК пре-
минаха краткото трасе.

Преди това присъстващите 
бяха поздравени от посланика на 
Великобритания в София Джона-
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тан Алън, който също бе сред про-
бягалите по екип дистанцията.

„Благодаря, че сте с нас в това 
дъждовно, типично британско 
време.

Британското посолство в Со-
фия е едно от 100-те по света, 
които днес отбелязват 100-те 
оставащи дни до Игрите. Горд съм, 
че това лято моята страна и мо-
ята столица ще посрещнат света 
чрез участниците в Олимпийски-
те, а по-късно и Параолимпийски-
те игри”, заяви 38-годишният ди-
пломат.

Генералният секретар на БОК 
Белчо Горанов благодари на Бри-
танското посолство и на НСА 
за организирането на чудесната 
инициатива. „Имах възможността 
наскоро лично да се убедя във го-
товността на Лондон за Игрите. 

Уверявам ви, че всички обекти са в 
перфектно състояние. Да си поже-
лаем да ни върви по вода и пове-
че български успехи в английската 
столица.”

„Убеден съм, че Игрите в Лондон 
ще останат в историята като 
най-добрите. Важното за нас е да 
ги запомним и с добро представяне 
на българските олимпийци”, заяви 
зам.-министърът на спорта Иван 
Ценов. С кратко приветствие към 
присъстващите се обърна и рек-
торът на НСА доц. Пенчо Гешев.

Английската столица е първи-
ят град на планетата, който при-
ема за трети път най-престижния 
спортен форум. Преди това Лон-
дон бе домакин през 1908 г., после 
възобнови поредицата на модерни-
те олимпиади веднага след Втора-
та световна война през 1948 г.
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Борците ни грабнаха три олимпий-
ски квоти пред родна публика. На ква-
лификационния турнир в София визи 
за Лондон 2012 си осигуриха Алексан-
дър Костадинов, Анатолий Гуйдя и 
Кирил Терзиев, като се класираха за 
финалите в своите категории. 

Двукратният световен шампи-
он при юношите в класическия стил 
Александър Костадинов (55 кг) се 
превърна в герой в последния ден на 
надпреварата заради ефектните си 
драматични победи. В решителния 
момент българинът “катапултира” 
на четвъртфиналите в стил Армен 
Назарян – представителят на ар-
менската школа Амоян – трети от 
игрите Пекин 2008. Битките на род-
ния ас наелектризираха до крайност 
хилядите по трибуните в “Арена 
Армеец”, като инфарктът дебнеше 
отвсякъде. Амоян действаше с не-
позволена защита и изнерви макси-
мално обстановката. Опита всичко 
в рамките на правилата и извън тях, 
спечели първата част, но накрая пак 
падна от “третия етаж” – 0:5 и 0:5 и 
триумф за Костадинов.

А на полуфиналите бившият ев-
рошампион Хапамаки (Финландия) 

заложи на друга тактика срещу Кос-
тадинов – беше се затворил като 
охлюв в черупката си с желязна за-
щита. Играеше по острието на 
бръснача, но така само постигна по-
четна загуба – 0:2 (0:1, 0:2). 

Очаквано втората квота за 
България отиде на адрес “Големи-
ят боец Анатолий Гуйдя”. Носи-
телят на 7 медала от световни 
и европейски първенства в сво-
бодния стил беше безапелацио-
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нен и не пропусна шанса на благоприятния жребий. 
Спечели и двете си битки в категория до 60 кг 
като програмирана машина и не даде нито една 
техническа точка на съперниците си – унгареца 
Молнар с 2:0 (3:0, 4:0) и Куджаилян (Турция) – 2:0 (1:0, 
1:0). 

Третата квота бе спечелена от бронзовия ни ме-
далист от игрите “Пекин 2008” Кирил Терзиев (74 кг). 
Асът ни в свободния стил имаше повече мачове, като 
започна от квалификациите. Там той се справи с румъне-
ца Мариус Атофани с 2:0 части (1:0, 1:0), а после тушира 
молдовеца Роман Дерменджи. В решителната полуфи-
нална битка обаче Терзиев се поизпоти с Мурад Гайда-
ров (Беларус), също трети от Пекин. Българинът загуби 
първата част с 0:1, но във втората се реваншира – 3:2, 
въпреки че съдиите му отнеха точка. В края на частта 
неговият съперник се контузи, а Терзиев не пропусна да 
се възползва от ситуацията. Спечели последния период 
с категорични 3 точки и си осигури квотата. 

В трите почивни дни турнирът бе посетен от около 
10 000 зрители, като организаторите от Българската 
федерация по борба изразиха съжаление, че освен петък 

и събота бе работен ден за страната. 
Надпреварата обаче имаше сериозно присъствие 

на чуждестранни гости. Сред зрителите бе великият 
шампион (йокозуна) в сумото Асашорю, който се отказа 
от спорта на 29 години. Сега той е вицепрезидент и 
спонсор на Монголската федерация по борба и бе у нас 
по покана на президента на родната ни централа Вален-
тин Йорданов. 

В залата бе и Бувайсар Сайтиев (Русия), трикратен 
олимпийски шампион, 6-кратен световен и 6 пъти евро-
пейски първенец.

Президентът на Международната федерация по бор-
ба (ФИЛА) Рафаеле Мартинети награди председателя на 
БОК Стефка Костадинова с почетния орден на ФИЛА.
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Станалата традиция през по-
следните години зимният състе-
зателен сезон да се закрива с офи-
циално тържество от Българския 
олимпийски комитет и Българската 
федерация по ски бе спазена и през 
тази година. Този път стилната це-
ремония за края на сезон 2011/2012 
бе в столичния бизнес конгресен 
център „Рейнбоу Плаза“. 

Сезон 2011/2012 ще остане в 
историята с четирите подиума за 
Световната купа на Александра Же-
кова в сноубордкроса и третото й 
място за Световната купа в край-
ното подреждане на дисциплината. 
Ски скачачът Владимир Зографски 
показа и тази година, че все по-увере-
но намира място сред най-силните в 
света. Сериозно внимание заслужиха 
и младите таланти Алберт Попов 
(алпийски ски) и Йордан Чучуганов 
(ски бягане), които за първи път в 
историята на българските ски спе-
челиха в един сезон купа „Тополино” 
в своите спортове (смятана за не-
официално световно първенство за 
деца до 16 г.). В първите Зимни мла-
дежки олимпийски игри в Инсбрук 
българските спортисти премериха 

сили с най-силните в тяхната въз-
раст скиори алпийци, ски бегачи, ски 
скачачи и сноубордисти. Безспорно 
обаче сезонът ще остане в истори-
ята на ските ни с домакинството 
на Банско на стартовете за Све-
товната купа както при мъжете, 
така и при жените, което се случва 
за първи път в България. Същевре-
менно Пампорово прие два слалома 
за Европейската купа при мъжете. 
Само 5 са страните в света, на кои-
то този сезон ФИС гласува толко-
ва високо доверие. Над 25 телеви-
зии излъчваха на живо състезанията, 
които бяха наблюдавани от над 300 
милиона зрители. Стартовете бяха 
отразявани от над 300 акредитира-
ни журналисти от целия свят. По 
време на тържеството по закрива-
нето на сезона президентът на БФ-
Ски Цеко Минев връчи на министъра 
на спорта Свилен Нейков специална 
награда в знак на благодарност към 
Правителството за подкрепата 
на федерацията през сезона. Нейков 
получи и плакет за ръководеното 
от него Министерство за подкре-
пата на БФСки през сезона.

Българският олимпийски коми-

тет отличи с награди участниците 
в Първите младежки олимпийски 
игри, които се проведоха през яну-
ари в Инсбрук, Австрия. Алексан-
дра Попова, Камелия Илиева, Георги 
Михайлов, Георги Нушев, Симеон 
Деянов и Деян Фунтаров получиха 
грамоти от Международния олим-
пийски комитет, които им бяха връ-
чени от Белчо Горанов, генерален 
секретар на БОК. Председателят 
на БОК Стефка Костадинова връчи 
медала на олимпийския ни комитет 
„Спортът за един мирен свят“ на 
вицепрезидента на БФСки Георги 
Бобев за приноса му при организира-
не на състезанията от Световната 
купа по ски алпийски дисциплини. 

„Изпращаме един силен зимен се-
зон, паметен за България с органи-
зирането на две Световни купи в 
Банско и на Европейска купа в Пампо-
рово след почти четвърт век пауза. 
Благодарим за усилията на БФСки“ – 
каза Стефка Костадинова. Светов-
ните шампиони за деца по ски ал-
пийски дисциплини и Алберт Попов 
и по ски бягане Йордан Чучуганов и 
техните треньори Иво Борисов и 
Пламен Недялков получиха специал-
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ни награди. Те им бяха връчени от 
спонсорите на БФСки Първа инвес-
тиционна банка и М-тел. Наградите 
връчиха Изпълнителният директор 
на ПИБ Васил Христов и Финансо-
вият директор на М-тел Пламен 
Петров.

„Вярвам, че вървим в правилната 
посока. Като организатори на тол-
кова мащабни събития получихме 
доста ласкави думи от цял свят. 
Смятам, че си свършихме добре ра-
ботата и можем да отчетем един 
силен сезон“ – каза Цеко Минев. Ос-
новна част от церемонията беше 
обявяването и награждаването 
на носителите на купа „България“ 
и купа „Надежди“ в четирите на-
правления на федерацията – алпий-
ски ски дисциплини, ски бягане, ски 
скок и сноуборд. Носители на купа 
„България“ по ски алпийски дисци-

плини станаха Мария Киркова (СК 
”Юлен”) при жените и Стефан 
Присадов (СК ,,НСА‘‘) при мъжете. 
Те бяха наградени от председате-
ля на БОК Стефка Костадинова. 
Водещата българска състезател-
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ка по сноуборд Александра Жекова 
заслужи две награди по време на 
днешната церемония. През сезона 
Жекова се представи изключител-
но силно в дисциплината сноуборд-
крос. Тя се класира три пъти на 
второ място и веднъж на трето 
в състезанията за Световната 
купа. До последния старт Жекова 
се бореше за Кристалния глобус и 
финишира трета в крайното кла-
сиране. Сред големите й успехи не 
можем да пропуснем и сребърния 
медал от Зимните екстремни игри, 
който е първи за страната ни изоб-
що от тези състезания. Чаровната 
Алекс получи награда – картина на 
известния български художник Ва-
сил Докев-Вадо, за най-добре пред-
ставил се български атлет през 
сезона в Световната купа по сно-
уборд от министъра на физическо-

то възпитание и спорта Свилен 
Нейков. Освен това, Александра 
Жекова (СК ,,НСА‘‘) беше отличе-
на и с „Купа България 2012“ по сно-
убордкрос при жените. При мъже-
те в сноубордкроса наградата взе 
Алекс Иванов (СК „Мотен”). През 
сезон 2011/2012 в ски бягането се 
открояват добрата работа и ре-
зултати на младежите от нацио-
налния отбор. Отлично през тази 
зима се представи 16-годишният 
бегач от Сапарева баня Йордан Чу-
чуганов. На най-силното състезание 
по ски бягане за деца – купа” Тополи-
но”, той победи в дисциплината 7 
км свободен стил с масов старт, в 
конкуренция със 137 състезатели. 
На Европейското първенство за 
юноши и девойки до 18 години той 
зае 4-то място на 10 км класически 
стил. Трябва да кажем добри думи и 

за Симеон Деянов (17 години), кой-
то израсна значително през този 
сезон. На Първите младежки зимни 
олимпийски игри той постигна мно-
го добър резултат – 13-то място 
в спринта. Изминалият сезон беше 
успешен и за направление ”Ски скок”. 
Владимир Зографски отново се от-
личи със своите спортни пости-
жения, въпреки съпътстващите го 
проблеми. Той се нареди на 28-мо 
място в Световната ранглиста, 
оставяйки след себе си звезди като 
световните шампиони якоб янда и 
Мартин Шмид. 

Във връзка с успешното провеж-
дане на програмата „Научи се да ка-
раш ски” с плакети от генералния 
секретар на БОК Белчо Горанов бяха 
наградени „ЮЛЕН АД” и Пампорово 
АД в лицето на Мая Христоскова и 
Мариян Беляков.
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Сумата бе гласувана на Редов-
ното отчетно Общо събрание на 
централата в грандхотел София. 
Председателят на БОК Стефка 
Костадинова благодари на държава-
та за отпуснатите 1 300 000 лева 
специално за участието на България 
на Летните олимпийски игри в Лон-
дон през лятото и Първите зимни 
младежки олимпийски игри в Инс-
брук през януари. ”Средствата не са 
нито много, нито малко. Държавата 
си е изпълнила ангажиментите към 
нас, благодарим и на спонсорите ни”, 
каза относно бюджета председате-
лят на БОК Стефка Костадинова. 
Световната рекордьорка в скока на 
височина поясни на делегатите, че 
спортната екипировка на олимпий-
ците ни от Мизумо ще бъде в бяло-
зелено-червено.

Общото събрание на БОК в при-
съствието на 49 от 84 делегати за-
почна с минута мълчание в памет на 
бившия шеф на БОК Иван Славков и 
излъчването на филм за представя-
нето ни на първия младежки зимен 

олимпийски форум в Инсбрук. Бяха 
приети отчета за дейността на 
БОК за периода април 2011 – март 
2012 г., счетоводния отчет и до-
клада на одитора за 2011 г., докла-
да на Контролния съвет за периода 
април 2011 – март 2012 г., програма-
та за дейността на БОК за 2012 г. 
и бюджета на БОК за 2012 година. 
На Общото събрание бе освободе-
на Българска федерация по вдигане 
на тежести с председател Антон 
Коджабашев, която не осъществя-
ва дейност и не внася членски внос 
към БОК, а бе приета за член в олим-
пийската ни централа Българска фе-
дерация по вдигане на тежести с 
председател Неделчо Колев.

„Спортистите сме длъжници на 
българския народ и дано да зарадваме 
България!“, каза Стефка Костадино-
ва след Общото събрание на Българ-
ския олимпийски комитет. Предсе-
дателят на централата коментира 
броя на спечелените до момента 
квоти за Игрите в Лондон: „Очак-
ваме квоти още от борбата, бокса, 
леката атлетика, фехтовката, ко-
лоезденето, щангите и волейбола. 
Волейболистите ни са отборът 

на народа! Надявам се като всички 
нашите момчета да се класират за 
Лондон 2012. Има още доста време 
и аз, като позитивен човек, се надя-
вам нашите очаквания като българи 
да се сбъднат, нашите спортисти 
да се класират на хубави места на 
Олимпиадата. Дай, Боже, да имаме 
медали, но не искам да говоря колко 
и от кои спортове, защото кога-
то човек потегля на голям старт 
с голяма кошница, винаги се връща с 
празна. Към момента работата око-
ло участието ни на Летните олим-
пийски игри в Лондон върви много 
добре. По това време преди Игрите 
в Пекин имахме 20 квоти повече – 
8 от щангите и 12 от волейбола, 
но сега в предстоящите месеци ни 
очаква много усилена работа. Най-
важното е спортистите, които са 
напълно обезпечени от държавата, 
ние като водачи на делегацията ни, 
в Лондон е направена цялата органи-
зация, за да може делегацията ни да 
се чувства комфортно“.

Костадинова не пожела да ко-
ментира възможността да бъде 
избрана за член на МОК, нещо, за 
което преди няколко месеца намекна 
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Патрик Хики, а отвърна: „Цел №1 в живота и работата 
ми са Летните олимпийски игри в Лондон за момента. 
Позитивен човек съм и да стискаме палци на спортисти-
те ни. Това е 4-годишен труд и те заслужават да заста-
нат на мястото, което им се полага“.

Според председателя на БОК страната ни няма фи-
нансите да кандидатства и домакинства на Зимни мла-
дежки олимпийски игри. „Все още не мислим за такова 
нещо и не сме готови. За да си домакин на такъв форум, 
трябва да имаш много сериозна инфраструктура, голяма 
държавна парична помощ. В момент, в който целият свят 
се извива в тази финансова криза, няма да бъде честно ние 
да поискаме такива средства от държавата“, каза още 
Костадинова.

БълГАРСКият.олиМПийСКи.КоМитет.изПРАти.отКРито.

ПиСМо.зА.зАщитА.НА.БАзАтА.НА.НАциоНАлНАтА.СПоРтНА.

АКАДеМия.в.НеСеБъР.и.зА.зАПАзвАНе.НА.СтАтутА.НА.

теРитоРиятА.НА.учеБНАтА.й.БАзА.По.воДНи.СПоРтове.

Документът бе приет на Общото събрание на 
БОК. Ето и самото писмо: 

До г-н Огнян Стоичков
Председател на комисията по образование, наука и 

въпросите на младежта и спорта на Народното събра-
ние 

Уважаеми господа,
В последните дни територията на учебната база по 

водни спортове на Национална спортна академия „Ва-
сил Левски” в Несебър отново е обект на вандализъм. 

В учебния комплекс, който е единственото ни специа-
лизирано висше училище в областта на спорта, владее 
от 70-те години на миналия век, от няколко седмици 
се извършват самоуправни действия и опити за застро-
яване. В резултат са разрушени инфраструктурата на 
обекта, електропреносната мрежа и единствения дос-
тъп до плажната ивица и кея, което прави учебните и 
спортни занимания невъзможни.

Българският олимпийски комитет, както и цялата 
спортна общественост на България са изключително 
загрижени от този факт. Наред с многобройните дей-
ности, които се провеждат в базата на НСА, учебният 
комплекс ежегодно домакинства и Националната олим-
пийска академия – събитие, което събира студенти, 
ученици, изследователи и радетели на олимпийските 

ценности.За цялата тази общност, както и за над 26-
те хиляди български граждани, подкрепили подписката 
за запазване на територията като публична държавна 
собственост, е немислимо това обществено богатство 
да бъде загубено за младите хора на България.

Убедени сме, че компетентните институции ще 
предприемат необходимите мерки за спасяване на тери-
торията за българското образование и спорт, на които 
тя принадлежи и юридически, и морално.

С уважение,
Стефка Костадинова
Президент на БОК

СеМиНАР.По.СлучАй.120-тА.ГоДишНиНА..

НА.ГеН..влАДиМиР.Стойчев

В навечерието на 120-та годишнина от рождението 
на ген. Владимир Стойчев Българският олимпийски ко-
митет (БОК) и Националната спортна академия „Васил 
Левски” (НСА) проведоха семинар с участието на сту-
денти, преподаватели, спортни деятели и медии. 

Доклад за живота и дейността на Генерала изне-

се Емилия Витанова, председател на Олимпийския клуб 
към НСА. Слова произнесоха Белчо Горанов, генерален 
секретар на БОК и проф. Димитър Михайлов, замест-
ник-ректор на НСА. Спомени за личните си срещи с 
генерал Стойчев разказаха Румяна Динева и Николай 
Аладжов. 
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Представен бе филмът на Методи Манченко, който 
лично присъства на събитието и представи интересни 
данни и цитати от ген. Стойчев, на които се е натък-
нал по време на работата си върху филма. Събитието 
бе посрещнато с голям интерес от студентите, които 
обогатиха своите знания.

ПРеМиеРът.НА.БълГАРия.БойКо.БоРиСов.оФициАлНо.

ПРеРязА.леНтАтА.НА.РеНовиРАНАтА.МоДеРНА.БАзА..

НА.БълГАРСКия.НАциоНАлеН.теНиС.цеНтъР.зАеДНо..

С.ПРезиДеНтът.НА.МежДуНАРоДНАтА.теНиС.ФеДеРАция.

ФРАНчеСКо.Ричи.Бити.

На събитието специални гости бяха още председа-
телят на БОК Стефка Костадинова, спортният минис-

тър Свилен Нейков, президентът на Тенис Европа - Жак 
Дюпре и много други. Веднага след официалното от-
криване на НТЦ Григор Димитров заедно с Тодор Енев 
изнесоха открит урок за младите ни тенис таланти. 
На базата ще се подготвят най-добрите български те-
нисисти от различни възрастови групи, но също така 
ще се играят мачовете от турнира за Купа Дейвис, ще 
се приемат семинари и обучения с водещи лектори от 
международните тенис организации. 

„Днес е паметен ден в историята на Българската фе-
дерация по тенис и на спорта в България. Изграждане-
то на НТЦ е мечтата на много поколения“, сподели при 
откриването президентът на Българска федерация по 
тенис и вицепрезидент на БОК Стефан Цветков.

Плувците на България спечели-

ха 4-та квота за Летните олим-

пийски игри в Лондон. Мартин Же-

лев покри норматив Б за участие, 

след като на турнира „Неовия 

Къп” в Солун стана първи на 100 м 

гръб с резултат 56,19 сек. Пости-

жението му е и подобрен национа-

лен рекорд. С покрит норматив Б от националите 

ни са още Венцислав Айдарски на 1500 м свободен 

стил и Нина Рангелова на 200 и 400 м свободен стил. 

Единствено норматив „А“ за Игрите има Екатерина 

Аврамова на 200 м гръб.

Щангистите ни донесоха още две квоти за Лет-

ните олимпийски игри в Лондон през лятото. Отбо-

рите ни спечелиха по една виза при мъжете и жени-

те на завършилото в Анталия (Турция) Европейско 

първенство. Така квалифицираните ни състезатели 

за Игрите са вече 36 в 11 вида спорт.

 Маргарита Чомакова спечели олимпийска квота 

за българската фехтовка по време на квалифика-

ционния турнир в Братислава (Словакия). Покрити-

ят норматив е на най-новото оръжие при жените 

– сабя. 

Българският бокс ще бъде представен от трима 

състезатели на Летните олимпийски игри в Лондон 

през 2012 година. На квалификационния турнир в Тра-

бзон (Турция) квоти спечелиха Тервел Пулев и Алек-

сандър Александров, а преди това виза си осигури и 

капитанът на националите Детелин Далаклиев.
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Тази година академичната общ-
ност на НСА посвети своята дей-
ност и изяви на 70-годишнината 
от създаването на Академията. 
Отбелязването на тази дата бе 
свързано с провеждането на раз-
нообразни спортни, културни и 
научни прояви, които имаха за цел 
да изтъкнат достойнствата и да 
представят големите постижения 
и принос на Академията в изграж-
дането на спорта и физическото 
възпитание в България. 

Историята на Академията за-
почва от края на 1941 г., когато на-
родното събрание гласува закон за 
Висшето училище по телесно въз-
питание. На 15 октомври 1942 г., в 
условията на най-драматичните съ-
бития през II световна война, в Со-
фия отваря врати седмото по ред 
висше училище в страната – Дър-
жавното висше училище за телес-
но възпитание, (ДВУТВ) известно 
в миналото като ВИФ, а днес като 
Национална спортна академия „Ва-
сил Левски”. 

Без никакви условия, но с много 
въодушевление и всеотдайност 
преподавателите и студенти-

те дават началото на висшето 
спортно образование в страната, 
което още от първите години 
на своето съществуване започна 
да играе значителна роля за раз-
витието на спорта и телесно-
то възпитание в нашата страна. 
Завоюването на авторитет бе 
изпълнено с трудности, матери-
ални лишения и изпитания, кои-
то няколко поколения студенти 
и преподаватели трябваше да 
преодоляват в хода на учебната 
дейност. 

В най-трудните години осо-
бена помощ за изграждането и 
развитието на Академията имаха 
спортните организации и държа-
вата, които не само взеха учас-
тие в подобряване на учебната 
работа и условията за образова-
ние, но и работеха съвместно за 
професионалната реализация на 
специалистите в практиката у 
нас и в чужбина. Това сътрудни-
чество бе от ключово значение 
за изграждането на ВИФ като об-
разователен център от европей-
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ска величина. Сътрудничеството 
с държавата и спортните орга-
низации даде възможност в нача-
лото на 70-те години да бъде из-
граден уникален университетски 
център, който по своите мащаби 
е един от най-добрите в света.

Една от характеристиките 
на образованието в Академия-
та е, че от своето създаване до 
днес е утвърден университетски 
тип подготовка в повече от 45 
дисциплини, разпределени в меди-
ко-биологически, социално-педа-
гогически и спортно-технически 
предмети. Друга важна особеност 
в подготовката на студентите 
е вниманието, което се отделя в 
обучението по спортове, въвеж-
дане на нови дисциплини и специ-
алности съобразно нуждата на 
практиката.

Академичният живот от съз-
даването на Академията до днес 
е запазил своето очарование с 
многобройни емблематични проя-
ви като курсовете по зимни и во-
дни спортове, туризъм и алпини-
зъм, зрелищните спортни прояви 
като празника на гимнастиката, 
турнирите по баскетбол, волей-
бол и хандбал, осъществяването 
на международен научен обмен на 
студенти и преподаватели, гос-
тувания на известни личности 
от спортното движение, про-
явите на студентската наука в 
отделните катедри и мн. др.

Особен напредък в развитие-
то на Академията настъпва след 
влизането на България в Европей-
ския съюз, когато благодарение 
на добрите условия, ръковод-
ството на Академията успява 
да осъществи мащабна програма 
за технологическа модернизация. 

Днес в НСА следват над 2300 
студенти и докторанти не само 
от България, но и от всички бал-
кански държави. Академията под-
държа международни контакти 
с над 34 спортни висши учили-
ща в Европа, Азия и Африка и е 
част от Европейската мрежа на 
спортните университети. 

Една от важните особености 
в облика на НСА е традиционно-
то сътрудничество с Българския 
олимпийски комитет. Корените 
на това сътрудничество са още 
от основаването на Академи-
ята, в която първият ректор 
и водещите преподаватели са 
олимпийски деятели, които са 
членове на БОК, ръководители 
на олимпийски прояви и участни-
ци в олимпийските игри – Геор-
ги Караиванов – ръководител на 
организацията по преминаване на 
олимпийския огън в България през 
1936 г., Борислав Йорданов, секре-
тар на БОК и издател на Олим-
пийски вести, ръководител и със-
тезател на IV зимни олимпийски 
игри в Гармиш Партенкирхен през 
1936 г, Нено Мирчев – участник 

на олимпийските игри в Берлин 
през 1936 г. Тази традиция по-
късно е продължена от ректори-
те на Академията професорите 
Драгомир Матеев, Иван Стайков, 
Никола Хаджиев, Георги Кабуров, 
Светослав Иванов и Лъчезар Ди-
митров.

Важно значение за развитие 
на сътрудничеството с БОК има 
разработката на образовател-
ни програми и инициативи от 
преподавателите в Академията. 
Тази дейност се осъществява 
от преподавателите в катедра-
та по история и управление на 
спорта, като особено значение 
има дейността на проф. Наталия 
Петрова, дългогодишен член на 
изпълнителното бюро на БОК и 
първия председател на Национал-
ната олимпийска академия. Благо-
дарение на тази активност, БОК 
взема решение дейността на 
НОА да се осъществява преиму-
ществено в сътрудничество с 
ВИФ (днес НСА) и тази традиция 
се спазва и до днес.

В образователната програ-
ма на Академията от 1988 г. е 
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включено изучаване на олимпизма 
и олимпийското движение, а от 
2005 г. е създадена и магистърска 
програма по олимпизъм и олим-
пийско движение.

В продължение на 70 години 

НСА се утвърди като водещ цен-
тър за висше спортно образова-
ние и наука. Отговорностите, 
които стоят пред академията 
днес, са голямо предизвикател-
ство пред днешното и утрешни 

поколения студенти и препода-
ватели. Именно за това решени-
ето честването на тази годиш-
нина да бъде през цялата 2012 
г. имаше за цел да се представи 
по най-разнообразен начин при-
мера и високите научни и обра-
зователни критерии на специа-
листите от миналото. Първата 
проява в тези чествания бе про-
веждането през март на исто-
рическа конференция 70 години 
НСА. След това възпитаниците 
на Академията от САщ органи-
зираха първото в историята на 
български университет чества-
не извън страната с тридневни 
спортни, културни и просветни 
прояви. През май бе организирано 
голямо честване с две значител-
ни прояви – световен спортен 
конгрес „Спорт, стрес, адапта-
ция” и забележителен спектакъл, 
в който студенти от всички ви-
пуски представиха духа и живо-
та на Академията в Двореца на 
културата. 

Тържествата за отбелязване 
на 70-годишнината завършиха на 
15 ноември – денят на тържест-
веното откриване на Държавно-
то висше училище по телесно 
възпитание през 1942 г. Тогава 
символично, една от първите ка-
тедри – катедрата по менидж-
мънт и история на спорта, 
проведе честване на своята 70- 
годишнина, на което присъства 
цялата академична общност, гос-
ти от всички институции, които 
сътрудничат на Академията. Така 
честването се превърна в общо 
академично събрание, на което 
бе взето решение 15 ноември да 
бъде обявен за Академичния праз-
ник на НСА „Васил Левски”

май



ПРеДСеДАтелят.НА.БоК.СтеФКА.

КоСтАДиНовА.Бе.уДоСтоеНА..

С.ПочетеН.ПлАКет.от.ПРезиДеНтА..

НА.МежДуНАРоДНАтА.ФеДеРАция..

По.тАеКуоНДо.(ITF).и.члеН..

НА.МоК.чАНГ.уНГ

Севернокореецът бе в България 
като официален гост на Европей-
ското първенство по таекуондо в 
„Арена Армеец” с участието на над 
1000 състезатели от 35 страни. 
„Много пъти съм бил в България и съм 
щастлив отново да съм тук. Вие сте 
страхотни организатори. Надявам 
се в скоро време олимпийското и не-
олимпийското таекуондо да се обе-
динят. Работим усилено върху това”, 
каза Унг в българската столица. 

ПРеМиеРът.БойКо.БоРиСов.

зАеДНо.С.ПРеДСеДАтеля.НА.

БоК.СтеФКА.КоСтАДиНовА,.

МиНиСтъРА.НА.ФизичеСКото.

възПитАНие.и.СПоРтА.СвилеН.

НейКов.и.ФиНАНСовия.МиНиСтъР.

СиМеоН.ДяНКов.иНСПеКтиРАхА.

зАКлючителНия.етАП.от.

РеКоНСтРуиРАНето.НА.СГРАДАтА.

НА.НАциоНАлНия.АНтиДоПиНГов.

цеНтъР.в.ДиАНАБАД

Инвестициите са в размер на 8,5 
милиона лева. Строителството 
започна през месец август минала-
та година, а до октомври се очаква 
оборудването и нужната апара-
тура според изискванията. „Това 
е една страхотна инвестиция и 
българският спорт я заслужава, за-
щото доста години чакахме. Това 
дава възможност на нашите и на 
чужди спортисти да се изследват. 
Почти 9 милиона инвестиция си за-
служава и ще върши добра работа”, 
коментира по време на инспекция-
та председателят на Българския 
олимпийски комитет Стефка Кос-
тадинова.

 „Без подобна лаборатория не 
може. Въпреки кризата ние инвес-

тирахме 8,5 милиона за най-добра 
апаратура и се надяваме лаборато-
рията да бъде лицензирана през ок-
томври. Има огромен наплив чужди 
спортисти да я ползват. Учудва-
що всички футболни отбори и в 
момента ползват базата, което е 
хубаво. Всеки, който помни това 
място, знае, че тук бяха едни съ-
боретини”, заяви премиерът Бойко 
Борисов. Финансовият министър 
Симеон Дянков пък допълни: „Беше 
доста борба да се намерят най-до-
брите компании за техниката. Тя 
вече е поръчана и изплатена. Изча-
кахме да мине законът за държав-
ния служител и започваме с проме-
ните в закона за спорта”.

ДвуКРАтНАтА.олиМПийСКА.

шАМПиоНКА.По.СПоРтНА.СтРелБА.

МАРия.ГРозДевА.Се.СДоБи.СъС.

Своя.звезДА.в.АлеятА.НА.СлАвАтА.

ПРеД.КиНо.„АРеНА.МлАДоСт”

„За мен е голяма чест това 
признание. Благодаря на всички, 
които са гласували за мен в ин-
тернет анкетата”, каза Гроздева. 
Най-точната жена на България 
има два златни медала от Олим-
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пийските игри в Сидни и Атина, 
три бронзови, девет европейски 
и още десетки отличия от све-
товни купи. В компанията на съ-
пруга си Валери Григоров, който е 
и неин личен треньор, Мария Гроз-
дева влезе във „Famous Алея на 
Славата”, която бе създадена през 
октомври 2005 година с идеята да 
събере на едно място имената на 
българите, допринесли за просла-
вянето на страната ни по света и 
за положителния й международен 
имидж. Звездите вече са 24, сред 
които Христо Стоичков, Васко 
Василев, Димитър Бербатов, Лили 
Иванова, Валя Балканска, сестри 
Малееви, Теодосий Спасов, Васил 
Найденов, Веселин Топалов, Сте-
фка Костадинова, Астор, Йордан 
Йовчев и други.

ПРеДСеДАтелят.НА.БълГАРСКия.

олиМПийСКи.КоМитет.СтеФКА.

КоСтАДиНовА.ПРиСъСтвА.НА.

СтАРтА.НА.НАциоНАлНАтА..

СПоРтНА.ПАНоРАМА.2012..

ПРеД.НАциоНАлНия.ДвоРец..

НА.КултуРАтА.в.СоФия

За втори път над 90 вида спорт 
и 76 спортни федерации се събра-
ха в три дни под мотото „Виж, 
опитай, избери!“. Костадинова за-
едно с министъра на физическото 
възпитание и спорта Свилен Ней-
ков и кмета на София Йорданка 
Фандъкова обиколиха спортове-
те, разположили съоръженията 
си пред НДК. Новост тази година 
бе кросът ,,98 дни до ХХХ Летни 
олимпийски игри”, воден от Екате-
рина Дафовска от ул. „Бяла черква“ 
(Южен парк) по бул. „Витоша” до 
НДК (пилони). Всички над 30 000 
посетители на панорамата пък 
се докоснаха безплатно до съче-

танието на спорт, образование 
и култура като провокация към 
по-активен начин на живот. Глав-
ният организатор на Панорамата 
Венцислав Игнатов изказа своята 
благодарност на всички институ-
ции, които и тази година го под-
крепиха в организирането на това 
мащабно събитие, както и получи 
специални поздрави за добре свър-
шената работа. В Националната 
спортна панорама 2012 се вклю-
чиха професионални международ-
ни голф инструктори, колоездачи, 
футболисти на малки вратички, 
волейболисти, тенисисти, алпини-
сти, а също така представители 
на спортове като йога, художест-
вена гимнастика, ръгби, американ-
ски футбол, бокс, баскетбол, би-
атлон, картинг, джудо, таекуондо, 
акробатика, рафтинг, полицейски 
бойни клубове и много други.

България ще бъде представе-

на от 9 борци на Летните олим-

пийски игри в Лондон. На послед-

ния квалификационен турнир 

Христо Маринов спечели квота в 

кат. до 84 кг. Така в британска-

та столица страната ни има по 

4-има състезатели в свободния 

стил (55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг) и 

класическия (55, 60, 84, 96), както 

и една при жените (72 кг). Квоти-

те не са поименни.

Петя Неделчева ще участва 

за трети пореден път на Олим-

пиада. Родената в Стара Заго-

ра най-добра бадминтонистка 

си осигури квота за Игрите в 

Лондон. Неделчева е сред най-до-

брите 15 в света и във Велико-

британия ще бъде поставена в 

основната схема на турнира по 

бадминтон при дамите. „Целта 

е да повтори класирането си от 

Игрите в Атина през 2004-та, 

когато стигна четвъртфина-

лите, а защо не и да спечели ме-

дал. Петя е готова!”, коментира 

треньорът й Орлин Цветанов.

Български джудист ще участ-

ва на Летните олимпийски игри 

в Лондон. Мартин Иванов се кла-

сира за най-престижния спортен 

форум, след като зае второ мяс-

то в Европа при 66-килограмови-

те. За последно България имаше 

свои представител в този спорт 

на Олимпиада през 2004-та годи-

на. Тогава в Атина настоящият 

треньор на Иванов – Георги Геор-

гиев, спечели бронзов медал в съ-

щата категория. 

Радослава Мавродиева стана 

7-та българска лекоатлетка с 

покрит норматив „Б” за участие 

на Летните олимпийски игри в 

Лондон. На турнира „Нови звезди” 

в НСА гюлетласкачката прати 

уреда на 17,71 метра. 

Освен нея квоти имат Ивет 

Лалова (100 и 200 м), Ваня Стам-

болова (400 м и 400 с препят-

ствия), Андриана Бънова (троен 

скок), Венелина Венева-Матеева 

(скок на височина), Виктор Нинов 

(скок на височина) и Георги Иванов 

(гюле).
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2 юни, Божурище. Сенчер Хора-
сан с кон Адмирал 7 спечели Приз 
„Български олимпийски комитет” 
след динамичен бараж в конкурен-
ция със седем състезателни двойки 
в Сребърния тур, който се проведе 
в третия ден на Световната купа 
по прескачане на препятствия. Тур-
ският състезател финишира с кон 
Адмирал без наказателни точки за 
време 43.73 сек. Втори се класира 
германецът Матиас Швенкер с ко-
била Емили със състезателно време 
44.55 сек. и чист паркур, а трети ос-
тана Авни Атабек от Турция с кон 
Калистро отново с чист паркур и 
време 46.87 сек.

Турските състезатели домини-
раха и при юношите като спече-
лиха призовите три позиции. Ерол 
Акбаш с Кондендрина оглави класи-
рането, следван от Талия Афионери 
с Куите и Керем Юней с кобила Ве-
лена. Наградите им бяха връчени от 
генералния секретар на БОК Белчо 
Горанов.

21 състезателни двойки при мъ-
жете и 20 двойки при юношите от 
6 страни – България, Германия, Гър-
ция, Турция, Румъния и Швейцария, 

взеха участие в изпитанието за 
Приз „БОК” с награден фонд от 900 
евро. Сребърният тур има ключова 
роля за добиване на квалификация за 
Европейски шампионат за юноши в 
Австрия през август. Иван Кисьов 

с кон Кардам покри квалификация за 
участие в престижния шампионат, 
наред с още 9 състезателни двойки 
при юношите.

Румънският състезател Йонут 
Урсаче триумфира с приз „Божури-

56

юни
Турският състезател  
Сенчер Хорасан спечели  
приз „БОК” в Божурище

Радостина Генова



ще” в клас млади коне на Светов-
ната купа по прескачане на препят-
ствия в Божурище. Призът му бе 
връчен от Н. Пр. Арсен Шоян – по-
сланик на Армения в България, кме-
тът на Божурище – Аспарух Аспа-
рухов и зам.-кметът на Божурище 
– Виолета Велчева. 

Йонут Урсаче с кобила Касиана 
финишира с чист паркур и най-
добро време от 56.53 сек. Съна-
родникът му Раду Илиои заслужи 
втората призова позиция с време 
62.23 сек. в състезателна двойка 
с кон Брутус. Българските състе-
зателни двойки Недко Гайдаров 
с кон Дръзки, Пламен Радославов 
с Никита и Аспарух Атанасов с 
Колорадо Зет заеха местата от 
трето до пето съответно с 
времена от 62.74 сек., 62.93 сек. и 
64.22 сек.

20 състезателни двойки от Бъл-
гария, Сърбия, Румъния, Турция и Гър-
ция премериха сили в надпреварата 
в клас „Млади коне” за Приз „Божу-
рище”, а наградният фонд бе в раз-
мер на 900 евро. 

Състезателната двойка Калин 
Неделчев и Калина В от ЕК „Стор-
гозия” спечелиха първо място в на-
ционално изпитание за 5-годишни и 
по-възрастни коне, аматьори и деца, 
провело се в сутрешните часове на 
третия ден на Световната купа по 
прескачане на препятствия. Калин 
Неделчев финишира баража с чист 
паркур и състезателно време 40.95 
сек. След него се класира Анна Бойо-
ва с кобила Лудетина от клуб „Прес-
тиж” отново с чист паркур и време 
от бараж 40.95 сек., а трето мяс-
то заслужи Екатерина Дунева с кон 
Кондор от ККС „Полимекс Спорт”. 

Турският състезател Арман Озгор-
ки с Ченс Зет и Мирослав Илиев с 
кон Калоян, представител на клуб 
„Калоян 92”, се класираха съответно 
на четвърто и пето място.

Шуменските състезатели в ка-
тегория деца Желязко Димитров с 
кобила Непала и Белмин Арифона с 
Дитка си оспорваха първото място 
в бараж. Желязко от клуб „Шумен 
2010” оглави класирането с чист 
паркур и време 36.17 сек., а Белмин 
от ККС „Шумен” остана втора с 
време 45.23 сек. Третото място за-
служи Любомир Иванов с Перплекс 
от ККС „Св. Георги”.

При аматьорите призовата 
тройка бе в състав Къньо Тодоров с 
кон Айдахо от СККС „Варна”, Хрис-
то Киров с Демет Апокалипсис и 
Мелиха Кирова с Дара Бубамара от 
клуб „Демет”.
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Всяко голямо пътешествие за-
почва с една малка стъпка. През 
далечната 1983 г. малцина по-
следователи на олимпийските 
идеи у нас – предимно студенти 
и преподаватели от ВИФ, съв-
местно с ръководството на БОК 
поставят началото на едно дъл-
го пътуване, изпълнено с много 
изпитания – открива се Първата 
сесия на Националната олимпий-
ска академия. 

През 2012 г. Олимпийската ака-
демия на БОК отново събра млади 
специалисти, за да изпълни своята 
мисия – да опазва и развива духа 
на Олимпизма и стремежа за ут-
върждаване на хуманните принци-
пи в спорта. Базата на Национал-
на спортна академия в гр. Несебър 
отново се превърна в младежко 
олимпийско село, където се про-
веде юбилейната ХХХ сесия. 

В рамките на четири дни учас-
тници и лектори обсъждаха теми 
за „Утвърждаване принципите на 
демокрация чрез развитието на 
олимпийското движение” и „Иде-
ите на Олимпизма и съвременни-
те ценности на младия човек”. 

Участници в ХХХ сесия на 
НОА бяха студенти от НСА 
„Васил Левски”, Техническия уни-
верситет, София, Университета 
„Асен Златаров“, Бургас; предста-
вители на олимпийските клубове 
от Варна, Бургас, Радомир, Благо-
евград, София, Босилеград и НСА 
„Васил Левски”; наградени ученици 
за проява на доблестно поведе-
ние в спортни състезания.

Лектори на сесията бяха проф.
Лъчезар Димитров, г-н Белчо Гора-
нов, г-жа Катя Иванова, проф.Ата-
нас Георгиев, проф. Петър Киров, 
доц. Лозан Митев, Даниела Томова.

Представените теми бяха 
претворени от участниците и в 
проведената културна и спортна 
програма, утвърждавайки един ис-
тински, благороден дух.

На откриването на сесията 
председателят на НОА проф.
Лъчезар Димитров обяви 2012 г. 
за юбилейна, свързвайки я с учас-
тието на България в Игрите на 
ХХХ Олимпиада в Лондон, с това, 
че Национална спортна академия 
„Васил Левски” отбелязва своя 70- 
годишен юбилей и с провеждане-

то на ХХХ сесия на НОА. В свое-
то слово проф. Димитров обяви 
решението на изпълнителното 
бюро на БОК, доц. Пенчо Гешев 
да бъде новият председател на 
НОА – като му пожела да продъл-
жава да подпомага тази благот-
ворна образователна политика, 
насочена към утвърждаването 
на олимпийските ценности сред 
младежта.

Генералният секретар на БОК 
Белчо Горанов отбеляза пости-
женията на нашите олимпий-
ци в завоюването на квоти за 
олимпийски игри и хода на под-
готовката за провеждането им. 
Той пожела успех на участници-
те в юбилейната сесия на НОА, 
като изяви надежда тя да остави 
трайни следи в съзнанието и сър-
цата на участниците.

Проф. Петър Киров представи 
участието в сесията като едно 
пътешествие към Олимпизма и 
познанието. 

Студентите Димитър Илиев 
и Анна Дудрекова ни вдъхновиха с 
посланията от Одата на спорта. 

Тази година почетната дипло-
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ма в чест на проф. Наталия Петрова беше връчена 
на Александър Дафинов от Димитровград за цялост-
ната му дейност като дългогодишен доброволец, ръ-
ководител на многобройни образователни и спорт-
ни олимпийски прояви. 

За някои от участниците в Сесията това пъте-

шествие е за първи път, за други, това е пътуване 
към нови срещи със стари приятели, за трети, въз-
можност да покажат новите виждания за съвремен-
ното олимпийско движение.

ХХХ сесия на Националната олимпийска академия 
изпълни своята мисия – да спази и развие традици-

ите в изграждането на цялостна 
и завършена образователна про-
грама за олимпийско възпитание, 
чийто зародиш е поставен от ос-
нователите на Академията проф.
Наталия Петрова и г-жа Надеж-
да Лекарска. За тези личности, 
нашите Учители и за бъдещите 
ученици и студенти, които ще 
последват пътя на олимпийското 
познание, нашето пътешествие 
ще продължи.

За тези три десетилетия НОА 
се превърна в един значим форум 
на олимпийското възпитание и 
младежта. Място, където се пре-
плита опитът и младостта, бла-
городството и енергичността. 
Място, където можем заедно да се 
учим по-задълбочено в идеалите 
на Олимпизма и да се подготвя-
ме за тяхното утвърждаване във 
всекидневните усилия за възпита-
ние на младото поколение. 
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Нов рекорд отбеляза V младежки олимпийски фести-
вал в Албена. Над 500 спортисти от 14 до 18 г., включи-
телно и гости от Румъния, спориха за призовите места 
в 7 вида спорт. Нашите таланти обаче доминираха на 
първите места. 

В леката атлетика най-бърз при юношите на 3000 м 
бе Емил Даскалов (Варна) – 6:09 мин., а при девойките на 
1500 м – Елица Илианова (Варна) – 4:29. Варненката Геор-
гия Кадоглу пък стана първа на две дисциплини в плуване-
то – на 100 м бруст с 1:14,26 мин. и на 100 м бътерфлай 
– 1:06,73 мин.

В плажния волейбол № 1 при юношите бе двойката 
на „Черно море“ (Варна), а при девойките на „Спартак“ 
(Варна). 

Футболната надпревара бе спечелена от „Черно 
море“ (Варна). На финала „моряците“ се наложиха над 
ЦСКА с 4:3 след изпълнение на дузпи, като в редовното 
време резултатът бе 1:I.

Форумът бе открит под звуците на “Мила родино” с 
вдигане на трибагреника, а честта да развее знамето бе 
предоставена на бронзовия медалист от европейското 
по борба за кадети Мариан Тодоров, който после стана 
и супершампион на плажна борба. А при девойките най-
добра бе състезателката на “Левски” Миглена Селишка.

В тениса на маса отново № 1 бяха нашите – варне-
нецът Николай Капитанов и Рейхан Мехмед (Перник). 

Единствено в баскетбола гостите от Румъния успя-
ха да триумфират. Съседите ни станаха първи при юно-
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шите, а победители при девойките 
са варненките. 

Старт на фестивала дадоха 
Белчо Горанов, генерален секретар 
на БОК, и Иван Ценов, заместник- 
министър на спорта. Присъства и 
Анатоли Илиев, председател на 
Българската федерация за деца, ли-
шени от родителски грижи. 

Надпреварата бе под мотото: 
“Да открием олимпийските надеж-
ди на България”. 
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СПоРтНи.леГеНДи.ПоСРещНАхА.

ФАКелА.ПРеД.БоК.в.СоФия

Председателят на БОК Стефка 
Костадинова посрещна светилата в 
родния спорт Боян Радев, Борис Геор-
гиев-Моката и Мария Гроздева, както 
и посланика на Великобритания в Бъл-
гария Н. Пр. Джонатан Алън, председа-
теля на комисията по образованието, 
науката и въпросите на децата, мла-
дежта и спорта Огнян Стоичков и 
представители на „Порше БГ” ЕООД 
– официален партньор на БОК. Сре-
щата бе по повод Международния 

олимпийски ден – 23 юни. Легендите 
връчиха грамоти и награди на участни-
ците в щафетата по пренасянето на 
символичния олимпийски огън. Повече 
от 50 студенти от НСА, млади спор-
тисти, ученици от 166-то спортно 
училище „Васил Левски”, спортно учи-
лище „Ген. Владимир Стойчев“ и пре-
подаватели пробягаха разстоянието 
от НСА до централата на БОК на 
ул. „Ангел Кънчев”, като всеки от тях 
носеше факела по част от трасето. 
Колоната бе посрещната и от гене-
ралния секретар на олимпийската ни 
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централа Белчо Горанов. Участниците получиха фланелки 
от БОК и награди от „Макдоналдс“, официален партньор на 
МОК

Преди срещата с легендарните Боян Радев, Борис Геор-
гиев-Моката и рожденичката Мария Гроздева, в двора на 
централата на БОК по традиция се проведе турнир по ми-
ни-голф за журналисти, организиран от БОК и Българската 
голф асоциация. Най-прецизни на четирите сета бяха Борис 
Войнярович, Георги Банов и Светлозар Костадинов при мъ-
жете, а при дамите се отличиха Илияна Кирилова, Йоана 
Бачовска и Румяна Тонева. Призьорите получиха плакети от 
БОК и награди от Българската голф асоциация.

КРоС,.КолоПРоБеГ,.НАДБяГвАНе.С.РолеРи..

и.още.МНоГо.СПоРтНи.зАБАви.в.ПловДив

Пловдивчани и техните гости от страната и чужбина 
ознаменуваха Международния олимпийски ден със своя голям 
традиционен спортен празник. По площадките на СК „Плов-
див”, по алеите около Гребен канал и в парка под тепетата 
се стекоха стотици любители на спорта. Хора от всич-
ки възрасти премериха своите умения в олимпийския про-
бег – част от 15-та национална кросова верига „Пловдив 
– Аквафреш”, в състезанията с велосипеди, ролери и троти-
нетки, в турнирите по футбол, тенис на корт, стрийтбол, 
тенис на маса, плуване, народна топка, бадминтон и волей-
бол. Пловдивчани се включиха и в конкурса за детска рисунка, 
а семействата се пуснаха в надпревара по интензивното 
ходене. Имаше и концертна програма с участието на млади 
пловдивски таланти, томбола с много предметни награди, 
но и златни медали, сувенирни фланелки от БОК и грамоти с 

подписа на председателя на МОК Жак Рох за победителите 
и техните подгласници.

ФАКелНо.БяГАНе.в.БлАГоевГРАД

С факелно бягане около езерото в парк „Бачиново“ Бла-
гоевград се включи в отбелязването на Международния 
олимпийски ден в България. Инициативата бе подкрепена от 
Община Благоевград, Университетски спортен клуб „Ака-
демик” и Обединен детски комплекс – Благоевград. Над 80 
благоевградчани от школите на Обединен детски комплекс, 
студенти и преподаватели от специалността „Педагогика 
на обучението по физическо възпитание” в ЮЗУ „Н. Рилски”, 
както и деца от спортните клубове в града се впуснаха във 
факелното бягане. Преди старта студентът Адриан Зин-
ков – капитан на хандбален отбор „Интер Академик”, запали 
символично олимпийския огън. Всички, които почетоха 23 
юни получиха тениски с олимпийския символ, осигурени от 
БОК, и международен олимпийски сертификат, подписан от 
президента на Международния олимпийски комитет Жак 
Рох и Стефка Костадинова.

в.ПоМоРие.зАПАлихА.олиМПийСКия.оГъН.С.ДРевеН.РитуАл

Поморие също се присъедини към градовете в Бълга-
рия, които по специален начин отбелязаха Международния 
олимпийски ден. Познатият в древността град като Анхи-
ало организира символично пренасяне на огъня – символ на 
братството и мира. В инициативата се включиха спортни 
деятели и ученици от училищата в гр. Поморие и с. Горица. 
щафетното бягане стартира с ритуално запалване на огъ-
ня пред манастир „Св. Георги” и след като преминаха по глав-
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ните улици на града, факлоносците бяха посрещнати с бурни 
аплодисменти на стадиона, където се състоя тържествена 
церемония. Кметът Иван Алексиев, заедно с общинските съ-
ветници и гости на празника, награди с плакети спортните 
дейци–ветерани – футболисти, футболни съдии и треньо-
ри; ветерани от различни спортове – волейбол, шахмат, 

хандбал, борба, мотоспорт, ветроходство; учители по физ-
култура и др. Българският олимпийски комитет предоста-
ви тениски, грамоти и специалната награда – златна значка. 
Кметът връчи високото отличие и сертификат за принос 
към Олимпийското движение в България на Стоян Йовчев. 
Той е роден в гр. Поморие през 1932 г., бивш футболист, 
през 1976 г. започва работа във физкултурното дружество 
„Николай Лъсков”. Треньор по волейбол, организатор по раз-
лични видове спорт и спортни прояви, след пенсиониране-
то си продължава да е в спортните среди и работи в мест-
ния футболен клуб през следващите 18 години (до 2010 г.).

Грамота за организирането и съдействие за популяри-
зирането на спорта в Поморие получиха кметът Алекси-
ев, зам.-кметът Диана Апостолова, Желязко Страволемов 

– директор дирекция ОКХДС, Аделина Чолева – експерт 
спортни дейности, Донка Китанова и общинските съвет-
ници. Запрян Ванчев, директор на ФА „Васил Етрополски“, от 
името на фехтовалната академия и фехтовален клуб „Виа 
Понтика” поднесе на кмета специална награда – паметен 
знак от първите ученически игри по фехтовка заради съпри-
частността и съдействието при провеждането на игрите 
в Поморие.

В края на церемонията с едноминутно мълчание, в знак на 
признателност и гордост, бе почетена паметта на всички 
спортисти, които вече на са сред нас. Олимпийският огън 
развълнува и изпълни с радост сърцата на много поморийци. 
Той е символ, който обединява народи, създава приятелства 
и премахва граници.

олиМПийСКАтА.шАМПиоНКА.зДРАвКА.йоРДАНовА..

ПовеДе.щАФетАтА.във.вРАцА

Над 120 души се включиха в отбелязването на Между-
народния олимпийски ден във Враца. Празникът, който се 
проведе по инициатива на Община Враца, започна с факел-
но шествие от площад „Македония“, където бивши и на-
стоящи спортисти и деятели се събраха да запалят олим-
пийския огън. Първият пост от щафетата бе зам.-кметът 
Красимир Богданов, който заедно със специалния гост на 
тържеството – олимпийската шампионка от Монреал `76 
Здравка Йорданова, поведе шествието.

Множеството бе предвождано от мажоретния състав 
към Центъра за работа с деца и духовата музика на читали-
ще „Развитие“. На пет места постовете се сменяха, така 
по-голяма част от присъстващите имаха щастието да се 
докоснат до „божествения огън“. Пред сградата на Община 
Враца шествието спря, за да види гимнастически компози-
ции на деца от ЦДГ „Българче“, ОДЗ „Брезичка“ и клуба по 
художествена гимнастика, с ръководител Анелия Ангело-
ва. Присъстващите видяха фигурална композиция от деца, 
която изобразяваше петте олимпийски кръга. Последният 
факлоносец – олимпийската шампионка Здравка Йорданова, 
предаде огъня на кмета на общината инж. Николай Иванов. 
Официалната част продължи в Градска концертна зала, 
където гостите бяха запознати със символите на олим-
пийското движение. Здравка Йорданова заяви, че е много 
приятно изненадана от организацията на празника. На при-
състващите бяха представени и успехите на врачанските 
спортисти, участници в олимпийски игри, които получиха и 
почетни плакети от кмета. Това са змс Росица Стамено-
ва, змс Павел Павлов /посмъртно/, змс Ивайло Йорданов, змс 
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Светла Димитрова, змс Ивайло Младенов, мс Иван Ангелов 
и мс Гита Додова. Накрая всички се събраха за обща снимка 
под звуците на песента „The Show must go on“ на „Куийн“.

олиМПийСКият.ДеН.в.РуСе.МиНА.ПоД.Мотото..

„Движи.Се,.учи.и.отКРивАй”

Под мотото „Движи се, учи и откривай“ премина чест-
ването на Международния олимпийски ден в Русе. Клуб 
„Олимпиец“ Русе организира крос в Парка на младежта край 
река Дунав, в който участие взеха десетки младежи от 
всички клубове, членове на сдружението. По традиция за мо-
мичетата и момчетата, които се включиха в бягането и в  
Международния олимпийски ден, имаше специални грамоти и 
награди. Следвайки мотото на кампанията „Движи се, учи и 
откривай“, треньорът от клуба по плуване Павлин Тодоров 
сподели радостта си, че продължава да нараства броят на 
децата, които все по-активно спортуват.

ГеоРГи.КоСтАДиНов,.иво.яНАКиев..

и.КиРил.теРзиев.ПовеДохА.щАФетАтА.в.БуРГАС

В Международния ден на олимпийския спорт – 23 юни, 
тържествено факелно шествие събра в едно бургаските 
олимпийски шампиони, носители на отличия, световни и ев-
ропейски медалисти. Преди началото с едноминутно мъл-
чание беше почетена паметта на първия олимпийски шам-
пион на България Никола Станчев и на първите участници 
в олимпийското движение. Олимпийският огън бе предаден 
от ръка в ръка, като първо той бе понесен от олимпийския 

шампион по бокс от Мюнхен 1972 Георги Костадинов. Заед-
но с бургаските спортисти и треньори той премина по ули-
ца „Александровска” наред със символа на олимпийското дви-
жение – бялото знаме с петте преплетени кръга. Част от 
щафетата бе и златната, сребърна и бронзова медалист-
ка от Световните Спешъл Олимпикс игри Атина 2011 в 
тенис на маса Анета Захариева. На главната улица факелът 
бе понесен от бронзовия медалист от Атина 2004 в дис-
циплина скиф Иво янакиев, който от своя страна предаде 
огъня на единствения бургаски състезател, извоювал квота 
за Летните олимпийски игри в Лондон, Кирил Терзиев. Пред 
сградата на Общината шествието посрещна зам.-кметът 
по финансите Красимир Стойчев и двамата заедно с Кирил 
Терзиев запалиха символично Олимпийския огън.

„Изключително ми е приятно, че на мен се падна честта 
да запалим Олимпийския огън в Бургас. Надявам се огънят да 
гори вечно, благодарение на младото поколение спортисти. 
Да го поддържаме много олимпиади напред, да завоюваме 
много медали както на тази Олимпиада, така и на всички 
следващи. Огънят е горял вечно в град Бургас именно благо-
дарение на олимпийските шампиони и медалисти, надявам се 
това да продължи векове напред”, заяви Кирил Терзиев – но-
сител на бронзов медал от Пекин 2008 по свободна борба 
в кат. до 74 кг.

Състезатели от СК „Параспорт” връчиха на Терзиев из-
работена от тях олимпийска картичка с пожелание за успех 
на Игрите в Лондон през лятото. 

Гимнастички от СКХГ „Черноморец”, състезатели по 
борба и бокс направиха атрактивни демонстрации, а малки-
те футболисти от „Звездичка” пуснаха в небето над Бургас 
бели гълъби – символ на мира.

Отбелязването на Международния олимпийски ден в 
Бургас продължи в Младежкия културен център, където бе 
открита детска изложба конкурс, посветена на Летните 
олимпийски игри в Лондон. Бе направена и среща–разговор с 
проф. Атанас Георгиев – председател на Българската асоци-
ация по ориентиране и с видни бургаски спортисти на тема 
„Олимпийското движение в Бургас”. 

Шествието по случай Международния олимпийски ден 
бе организирано от Български олимпийски комитет, Об-
щина Бургас, Спортен клуб „Параспорт” и Олимпийски клуб 
към ОУ „Васил Априлов”. На празника присъстваха много 
спортисти, медалисти от училищни, областни и държавни 
първенства, спортни деятели, учители по физическо възпи-
тание, треньори като Димитър Димитров-Херо, Наташа 
янакиева, Соня Боева, Мария Чалъкова и много други.
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За първи 
път български 
спортисти се 
п р е д с т а в и х а 
на олимпийски 
игри с екипи-
те на „Мизуно”, 
един от воде-
щите световни 
производители 
на спортна еки-
пировка. Българ-
ският олимпий-
ски комитет 

представи спортните облекла на 
делегацията ни на 27 юни 2012 г., 
като презентацията предизвика 
огромен интерес. 

Екипите бяха решени в цвето-
вете на националния трикольор 
от най-новите серии на светов-
ноизвестната японска компания 
„Мизуно“, прочута с перфектно 
качество на материалите и изра-
ботката на своите продукти. Това 
е първият случай, когато БОК под-
писва договор за спонсорство с въ-
просната фирма, която от години 

е сред лидерите на пазара. Контра-
ктът бе реализиран благодарение 
на сътрудничеството между олим-
пийските комитети на България и 
япония.

Всеки един от нашите олим-
пийци получи комплект, включващ 
маратонки, няколко фланелки, къси 
панталонки, спортни гащета, шап-
ка, анцунг, джапанки и екип за бягане, 
раничка, голям сак и др. Освен спор-
тисти, треньори, медицински и 
официални лица, с пълна екипировка 
бяха снабдени и всички акредитира-
ни български журналисти на Олим-
пийските игри в Лондон. 

Колекцията бе представена в 
присъствието на олимпийските 
шампионки Мария Гроздева и Тере-
за Маринова, гости и журналисти. 
Сред гостите бе посланикът на 
япония Негово Превъзходител-
ство Макото Ито

По време на Игрите, в пъстра-
та многонационална картина на 
олимпийското село и из спорт-
ните и тренировъчни обекти, на-
шите олимпийци бяха сред тези с 
най-впечатляващи и модерни об-
лекла.
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„еДНА.МечтА.Се.СБъДНА“,..

товА.Бе.отБоРНият.възГлАС..

НА.МъжКия.Ни.НАциоНАлеН.отБоР.По.волейБол..

НА.10.юНи.вечеРтА.в.СоФийСКАтА.зАлА.„АРеНА.АРМеец“

Волейболните ни национали извървяха трънливия 
път, но спечелиха квота за Летните олимпийски игри. 
Така за 8-ми път в своята история България ще участва 
на олимпийския турнир. Ръстовите ни момчета станаха 
един от 12-те тима за Лондон 2012, след като от вто-
ри опит спечелиха квалификационния турнир. Тимът ни 
стигна до паметни победи пред над 11 хиляди зрители 
на трибуните в отделните си мачове, преглътна загуба 
от Германия и преживя серия от сътресения, но напра-
ви реалност голямата си мечта – да е единственият 

представител на родината в колективните спортове 
на Летните олимпийски игри и да докаже класата си на 
полето с петте преплетени олимпийски кръга.

ПетъР.Стойчев.Се.КлАСиРА..

зА.СвоятА.четвъРтА.олиМПиАДА

Най-добрият български плувец извоюва квота за Лет-
ните олимпийски игри в Лондон, след като покри норма-
тив в маратонското плуване. На квалификационния тур-
нир в Сетубал (Португалия) рекордьорът по преплуване 
на Ла Манша завърши на трето място на 10 км. Стойчев 
спря хронометрите на 1:45,34 часа, а първо време даде 
Осама Мелули (Тунис) – 1:45,18 ч., следван от Рихард Вайн-
бергер (Канада). Другият ни представител в дисциплина-
та Венцислав Айдарски остана 29-ти – 1:47,37 ч. и не успя 
да покрие квота за игрите. В олимпийската квалифика-
ция се включиха 61 плувци, но само 54 завършиха. Петър 
Стойчев ще стартира на олимпийско маратонско плува-
не за втори път в кариерата си. На Летните олимпий-
ски игри в Пекин през 2008 година той завърши на 6-то 
място. Лондон 2012 за носителя на две световни купи по 
плувен маратон ще бъде 4-та поредна Олимпиада; освен 
в Пекин, той плува още в Сидни 2000 и Атина 2004 съот-
ветно на 400 м и 1500 м. 

СтойКА.ПетРовА.ще.е.ПъРвАтА.БълГАРКА,..

Която.ще.БоКСиРА.НА.летНи.олиМПийСКи.иГРи

На Световното първенство в Китай тя достигна до 
четвъртфиналите в кат. до 51 кг, като първите три ев-
ропейски състезателки получават виза, а националката 
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ни остана първа резерва. Международната федерация по 
бокс обаче избра допълнителната квота да бъде дадена 
именно на Стойка Петрова. 

ДвАМА.БълГАРСКи.теНиСиСти.ще.учАСтвАт..

НА.летНите.олиМПийСКи.иГРи.товА.лято

Първите ни ракети при жените и мъжете Цвета-
на Пиронкова и Григор Димитров получиха правото да 
играят на тревните кортове в Лондон. Визите те до-
биха с класирането си в световната тенис ранглиста. 
Пиронкова, за която това ще бъде втора поредна Олим-
пиада, зае 40-то място в света. В Пекин пловдивчанката 
достигна до втори кръг. Дебютантът на такъв форум и 
първи представител на българския мъжки тенис Григор 
Димитров също влезе сред 56-те състезатели в мъжка-
та схема по ранкинг. 

явоР.хРиСтов.е.ПоРеДНият.БълГАРСКи.СПоРтиСт,..

Който.извоювА.ПРАво.ДА.ПРеДСтАвя.РоДиНАтА.Ни..

НА.летНите.олиМПийСКи.иГРи.товА.лято

Той ще участва в Лондон на турнира по стрелбата с 
лък, след като се класира за полуфиналите на Световна-
та купа в Огден (САщ). Христов ще е първият българ-
ски състезател в стрелбата с лък, който за втори път 
ще участва на Игрите. Неговият дебют бе през 2004 
година в Атина, когато стана 28-ми от 64 спортисти. 
Именно това е и най-доброто класиране досега на наш 
представител в стрелбата с лък на Летни олимпийски 
игри. 

ПРеДСеДАтелят.НА.БоК.СтеФКА.КоСтАДиНовА..

Бе.ПРеДСеДАтел.НА.жуРито.НА.ПъРвия.в.СветА..

КоНКуРС.„МиС.НАциоНАлеН.отБоР“

Световната рекордьорка в скока на височина бе с во-
деща роля при избора на първите носителки на титли-
те „Мис Национален отбор – футбол”, „Мис Национален 
отбор – баскетбол“ и „Мис Национален отбор - волей-
бол“. 17 българки се бориха за признанието, а на пищна 
церемония бяха избрани: Александра Богданска от Благо-
евград за талисман на баскетболните ни национали, Те-
реза Райкова от Плевен на футболистите ни и Виктория 
Колева от Стара Загора за носителка на короната на во-
лейбола. Момичетата ще носят титлите в следващите 
две години, през които ще подкрепят националните ни 
отбори, ще пътуват заедно с тях на важни състезания, 
ще присъстват на домакинските им мачове и ще имат 

задължението да създават позитивни нагласи към тях в 
България. Журито включваше още министъра на физиче-
ското възпитание и спорта Свилен Нейков; президента 
на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков; 
бронзовия медалист от САщ 94-а и настоящ треньор 
на „Етър“ Цанко Цветанов; Борислав Кьосев – член на УС 
на Българската федерация по волейбол; заместник-пред-
седателя на Българския футболен съюз Атанас Фурна-
джиев; волейболиста Евгени Иванов-Пушката; капитана 
на националния отбор по волейбол Владимир Николов; 
баскетнационал Чавдар Костов и треньора на нацио-
налния отбор по баскетбол Росен Барчовски. „Много съм 
доволна от журито, защото то олицетворява цялост-
ната ни идея за конкурса, в който не търсим поредни-
те красавици, а талисмани на националните ни отбори. 
Спортът ще избере победителките, аз също се вълну-
вам, кои момичета ще спечелят короните“, сподели орга-
низаторът Маги Вълчанова.

TRANS.WORLD.SPORT.СНиМА.ФилМ..

зА.ПРеДСеДАтеля.НА.БоК.СтеФКА.КоСтАДиНовА.

TWS е едночасово магазинно предаване, което се из-
лъчва всяка седмица в 180 държави. Англичаните дойдоха 
специално със свой екип в България за три ленти тип 
„story”. Продуцентът Нийл Грийн и операторът Ендрю 
Бътлър бяха 7 дни в София, за да заснемат освен Кос-
тадинова, профибоксьора Кубрат Пулев с неговата по-
ловинка Андреа и за грацията Силвия Митева. Предсе-
дателят на БОК бе снимана в работна обстановка в 
централата, където си припомни най-добрите момен-
ти от богатата си кариера пред куп трофеи и фотоси. 
След това Костадинова бе заснета на Националния ста-
дион „Васил Левски”. Там тя се срещна с млади атлети и 
до скочището, на което е подобрила първия си световен 
рекорд на открито. На пистата си припомни също така 
обстановката, пълните трибуни и емоциите си. За филма 
са осигурени и много архивни кадри от титлата й в Ат-
ланта, златото в Гьотеборг, след като стана майка, от 
световния й рекорд в Рим. Продуцентите се срещнаха 
и с Мирела Демирева, за да потърсят мнението от све-
товната вицешампионка за девойки как е била инспири-
рана от личността на Костадинова. TWS се излъчва вече 
25 години. Това е третият случай, когато продуцентите 
на компанията се насочват към България за последните 
10 години. През 2003 година те снимаха Ивет Лалова и 
рекордната титла на ЦСКА във футболното първен-
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ство, а през 2008 – Красимир Балъков 
и ПФК Черноморец, Йордан Лечков 
и ПФК Сливен, Емил Костадинов и 
репортаж за най-стария футболен 
клуб у нас – Славия.

СветовНият.СПоНСоР..

НА.МежДуНАРоДНия..

олиМПийСКи.КоМитет.–.VISA.

оРГАНизиРА.и.в.БълГАРия..

СПециАлНА.СтеНА.зА.ПожелАНия.

КъМ.РоДНите.учАСтНици..

НА.летНите.олиМПийСКи.иГРи

Председателят на БОК Стефка 
Костадинова получи заслужено пра-
вото първа да напише пред НДК 
своето пожелание към спортисти-
те ни за Лондон. Целта на кампания-
та е да се събират позитивни посла-
ния към състезателите, които ще ни 
представят на най-големия спортен 
форум на планетата.

Фенове написаха своите посла-
ния както в София, така и във Варна 
и Пловдив. Към тях се присъедини-
ха олимпийските ни шампиони Таня 
Богомилова, Николай Бухалов, Сийка 
Келбечева и Стоянка Груйчева.  Но-
сителката на два златни и три 
бронзови олимпийски медала Мария 
Гроздева, за която  игрите в Лондон  
ще бъдат шести по ред, прие поже-
ланията от името на нашите спор-
тисти.
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63-мата ни спортисти на Лет-
ните олимпийски игри ще имат 
специален аксесоар към официал-
ните си тоалети за откриването 
на Игрите. Родните атлети ще 
могат да се предпазят от евенту-
ален дъжд по време на церемония-
та на 27 юли с дъждобран, който 
е скрит в ключодържател – синя 
топка с логото на БОК.

Доста стилни ще бъдат спор-
тистите ни при дефилето на 
нациите, след като Българският 
олимпийски комитет за четвърти 
пореден път гласува довериe на 
модна къща “Агресия“ за изработ-
ката на официалните им облекла. 
Един комплект от олимпийския то-
алет струва около 800 лева с ДДС.

Делегацията ни ще бъде обле-
чена в бяло-синята гама, като друг 
аксесоар към тоалетите е кариран 
каскет. Обувките са доставени 
от Италия, като за мъжете са в 
тъмносиньо, а за жените – в тюр-
коазено. 

Летните елегантни облекла, 
с изискан английски привкус, бяха 
представени пред шоурума на 
модната къща в присъствието на 

председателя на БОК Стефка Кос-
тадинова, генералния секретар на 
олимпийската ни централа Белчо 
Горанов, заместник-министъра на 
физическото възпитание и спорта 
доц. Лазар Каменов и шефката на 
„Агресия“ Мая Асенова. Модели на 
облеклата бяха утвърдените Гери 
Дончева и Александър Григоров, а 
дизайнът е на Василика Джогалова.

Платовете на саката, пантало-
ните, полите, ризите и каскетите 
са от най-добрите световни про-
изводители от Англия и Италия, 
като специално тези, които са из-
ползвани за ръчно изработените 
облекла на олимпийците ни са от 
най-луксозните, фини и високока-
чествени материи в цял свят, ка-
квито притежават в гардероба си 
редица известни политици, спор-
тисти и шоузвезди като Даниел 
Крейг, Брад Пит, Дейвид Бекъм, До-
налд Тръмп и още много други.

Комфортните и “олекотени” 
костюми са в спортно-елегантен 
стил с изключително изтънчен си-
лует, подчертаващ достойнства-
та на фигурата, с традиционната 
италианска технология „Ушиване 

по мярка”. Блейзерите са карирани, 
съчетаващи светли, свежи нюанси, 
в контраст със спортни пантало-
ни в кралско синьо от чист памук 
и ризи в свежо бяло. Копчетата 
също са от естествени матери-
али – брашно от рог, обагрени в 
син цвят, а хастарът е със щампа 
от стилизирани символи на олим-
пийските дисциплини. Обувките 
пък са на равна подметка, спорт-
но-елегантен модел: за мъжете – в 
тъмносиньо, а при дамите – тюр-
коазено.
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Лъвчета–талисмани получиха 
българските участници на Лет-
ните олимпийски игри при офици-
алното си изпращане за Лондон. 
Първата група родни олимпийци 
получиха даровете с пожелание 
за късмет, успех и победен дух от 
Българския олимпийски комитет 
и генералния спонсор на центра-
лата Първа инвестиционна банка 
(ПИБ). „Пожелаваме ви късмет. За 
нас вие сте носители на позитив-
ния имидж на страната ни”, каза 
на летище София Илона Станева 
от ПИБ.

С първата група български 
олимпийци за Лондон потегли дву-
кратната олимпийска шампионка 
по стрелба Мария Гроздева. Тя бе 
изпратена от цялата си фамилия 
– децата Магдалена, Валери-млад-
ши и Христо, както и от роди-
телите си Здравко и Цветанка. 
На летището бяха дошли и прия-
тели на шампионката. Гроздева, за 
която това ще е 6-та олимпиада, 
пристигна закичена с четирилист-
ни детелини. За Лондон потегли и 
нейният съпруг и треньор Валери 
Григоров. 

„Тръгвам в приповдигнато на-
строение”, каза Мария и продължи: 
„Олимпиадата е един празник и 
преди всичко трябва да се забавля-
ваме. Все едно излизаме на сцената 
и трябва по най-добрия начин да 
изиграем нашето представление.”

С групата потеглиха също 
така другата ни представителка 
в стрелбата Антоанета Бонева 
и олимпиецът ни в стрелбата с 
лък явор Христов с треньорите 
си съответно Христо Маринов и 
Пламена Миткина. 

„Самото участие на Олимпиада 
е нещо велико. За мен това ще е 
второ участие на Игрите. Чувст-
вам се по-опитен, по-уравновесен, 
с по-голямо самочувствие. И вяр-
вам, че ще спечеля медал”, сподели 
явор Христов.

Късмет на олимпийците ни по-
жела и генералният секретар на 
БОК Белчо Горанов. Той напомни, 
че българското знаме ще бъде из-
дигнато в Олимпийското село на 
22 юли като на церемонията освен 
стрелците ще присъстват и гим-
настиците, които вече ще са прис-
тигнали в Лондон. 
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На 19 юли в зала „Архиви“ в сграда-
та на Държавна агенция архиви (ДАА) 
на ул. „Московска“ №5 бе открита 
документална изложба, посветена на 
участието на България на летните 
олимпийски игри от 1896 до 2012 г. 
В продължение на един месец много 
столичани и гости на София успяха 
да се запознаят с богатата история 
на участията на страната ни на най-
престижния спортен форум. Иници-
ативата на ДАА бе подкрепена от 
БОК и Министерството на физиче-
ското възпитание и спорта и бе от-
крита от министър Свилен Нейков 
и председателя на БОК Стефка Кос-
тадинова. На официалното открива-
не присъстваха генералния секретар 
на БОК Белчо Горанов, Пламка Бошна-
кова от ДАА, олимпийските шампи-
они Ваня Гешева, Здравка Йорданова, 
Боян Радев, много спортисти, журна-
листи и преподаватели по физическо 
възпитание.

В изложбената зала бяха показа-
ни документи, снимки, албуми, спо-
мени, кореспонденция между БОК и 
други български институции, които 
отбелязват българското участие в 
олимпийските игри, зараждането и 

развитието на олимпийската идея в 
България.

Някои от представените от 
ДАА документи се показват за пър-
ви път пред широката публика. Ат-
мосферата на Първите игри на мо-

дерното време в Атина през 1896 
г. е илюстрирана от изключително 
ценния фотоалбум /изработен само 
в толкова броя екземпляри, колкото 
са страните участнички /, подготвен 
и подарен на цар Фердинанд от Ал-
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берт Майер, който е официален фо-
тограф на немската делегация на Иг-
рите. Освен албума особен интерес 
представлява Постановлението на 
Министерския съвет от 5 април 1896 
г., с което се разрешава на Министер-
ството на народното просвещение 
да командирова за участие в Първите 
игри учителите Тодор Йончев, Шарл 
Шампо, Димитър Илиев, Панайот Бе-
лев и студента Иван Пенчев. Този 
документ недвусмислено доказва 
мястото на България като една от 
14-те страни съучредители и участ-
нички във възстановените от барон 
Пиер дьо Кубертен олимпийски игри.

Също така за първи път бяха по-
казани документи, свързани с учредя-
ването на БОК през 1923 г ., отноше-
нието и действията на държавата 
при подготовката на българските 
олимпийци за Игрите в Париж през 

1924 г., Амстердам 1928 г., Балканиа-
дата в София през 1931 г., Игрите в 
Берлин през 1936 г., както и първото 
участие на България на зимни олим-
пийски игри през 1936 г. в Гармиш Пар-
тенкирхен.

Поучителен е текстът, който 
показва отказа на първия Председа-
тел на БОК полковник Ефтим Китан-
чев (1923-1925 г.) да пътува до Па-
риж за Игрите на VIII олимпиада през 
1924 г., за да може с определените 
за него средства да заминат състе-
затели. Един морален акт, който не 
се повтаря в олимпийската ни ис-
тория. В изложбата бяха показани и 
оригиналните спомени на олимпийски 
състезатели, които се отличават с 
колорит и силна емоционалност. Най-
интересни в това отношение са спо-
мените на Васил Венков, лекоатлет, 
който взема участие на Игрите в Па-

риж през 1924 г.
Богатият архив на БОК предос-

тави за изложбата ценни снимкови 
и документални материали, подчине-
ни на основната тема. За първи път 
публично бяха показани официални 
покани до БОК за участие в игрите, 
първодневни пликове, марки, албуми, 
както и част от официалните до-
клади на страните – домакини на иг-
рите. За участието на България от 
Хелзинки през 1952 г. до Пекин през 
2008 г. от изложените снимки и до-
кументи е видно засиленото участие 
на държавата чрез нейните инсти-
туции Министерски съвет, Народ-
но събрание и др. Началото на този 
архив, който днес БОК притежава, е 
положено още в края на 50-те години 
на 20 век от Николай Георгиев и На-
дежда Лекарска .

Няколко седмици преди официал-
ното откриване на Игрите на ХХХ 
Олимпиада в Лондон българските 
спортисти, специалисти и граждани 
се заредиха със законно самочувст-
вие от присъствието и победите 
на нашите олимпийци, почувстваха 
градивния път, по който те вървят 
повече от 110 години.
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40 олимпийци в официалните си облекла и български-
ят посланик в Лондон Констанин Димитров участваха 
в церемония по издигането на българския флаг на цен-
тралния площад в олимпийското градче в Лондон. 

Водената от генералния секретар на Българския 
олимпийски комитет група Белчо Горанов стана част 
от спектакъл, изнесен от около 30 артисти и певци на 
открито с музика по мотиви на „Куин”.

Състезатели и треньори от мъжкия национа-
лен отбор по волейбол, стрелбата, стрелбата с лък, 
спортната гимнастика и бадминтона видяха на живо 
издигането на родния трибагреник, както и плувкинята 
Екатерина Аврамова. 

Ритуалът започна с феерично изпълнение на местни 
танцьори, облечени в пъстри костюми. Последва при-
ветствие от кмета на олимпийското село Чарлз Алън. 
Той покани пред пилона с българския флаг олимпийския 
рекордьор и световен шампион в тройния скок Джона-
тън Едуърдс. 

После на сцената бяха посрещнати посланик Кон-
стантин Димитров и Белчо Горанов и тогава прозвуча 
българският химн, при което над селото бе издигнат 
българският трибагреник.
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Той се развя под погледа на Джонатън Едуърдс. Спо-
ред посланик Димитров българската делегация е из-
глеждала много елегантно. „Спортистите ни са кон-
центрирани за онова, което ги очаква в истинските 
състезания” – каза той. Белчо Горанов изрази мнение, 
че това честване на най-високо равнище е послание за 
най-добрите, че трябва да се стремят към златото на 
игрите в столицата на Великобритания.

Финалът отново беше за фееричната танцова гру-
па, която изпълни част от мюзикъл.

 „Много красиво и много вдъхновяващо” – каза шест-
кратната участничка и двойна олимпийска шампионка 
Мария Гроздева. Според нея спектакълът е бил много 
по-вълнуващ от този в Пекин. 
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Хората казват, че когато силно 
желаeш нещо, то може и да се пре-
върне в реалност. Ние определено 
можем да потвърдим това, защото 
нещо подобно се случи с нас. Някои 
просто мечтаехме този момент да 
се осъществи, а други искаха да из-
питат неповторимата емоция от-
ново. Това е една кратка история за 
трима българи, които повярвахме, 
че можем да постигнем това, кое-
то желаем най-силно.

През лятото на 2012 година, 
когато целият свят очакваше да 
бъде написана поредната глава от 
спортната история на човечест-
вото, трима българи изпревариха 
официалната олимпийска делега-
ция на България, която трябваше 
да пристигне в Лондон за Игрите 
на XXX олимпиада. Седмица преди 
церемонията по откриването – на 
19 юли 2012 г., Слава Фереджанова, 
Григор Върбанов и Емил Здравков се 
озоваха във Великобритания, за да 
се докоснат до един от свещени-
те символи на олимпизма. Те имаха 
честта и отговорността да пре-
несат олимпийския огън с около ки-
лометър по близо до града–домакин. 
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Те се превърнаха в българските пазители и вестители 
на олимпийския дух и ценности, които ние хората никога 
не трябва да забравяме. 

Достойнство... 
Достойно, ако можеш да кажеш: „Аз бях там, аз 

участвах и дадох своя принос, за да могат спорти-
стите на света да се съберат под петте преплетени 
кръга и под пламъка на олимпийския стадион.“ 

Още по-ценно е обаче, ако успееш да кажеш, че си 
направил нещо подобно, и то три пъти. Слава Феред-
жанова има пълното право да направи това, защото 
тя е участник в щафетите с олимпийския огън за Иг-
рите в Москва 1980 г., Атина 2004 г. и Лондон 2012 г. 

„Като бивш спортист знам колко положителни 
качества развива спорта и колко полезни са те в жи-
вота. Затова, освен като голяма чест за мен, приемам 
и като отговорност участието ми в щафетата с 
Олимпийския огън. Посветих последното ми участие 
(засега!) на баща ми, Христо Генчев, един от пионе-
рите в изграждането на българския спорт, който ми 
предаде Олимпийския огън в щафетата през 1980 г., а 

в преносния смисъл, за цял живот, с неговото отно-
шение към спорта и живота, пример за мен и досега.”

Уважение...
„Уважението е висша форма на благородност и 

елементарно проявление на човечност.“ 
Той е от онези хора, които определено заслужават 

нашата почит и уважение. Чрез създадения от него 
атлетически клуб за шосейни бягания Григор Върбанов 
се е превърнал в пример за развитието на масовия 
спорт за аматьори в България. 

Приятелство...
„Приятелите са онези, на които вярваме, и онези, 

заради които продължаваме да се борим дори когато 
не са до нас.“

Името му е Емил Здравков и чрез Олимпийските 
игри и професията си на спортен журналист той 
може да посочва добрите примери на човечеството. 
Неговата работа е да представя новините, но той 
може и да популяризира приятелството, създадено 
от спорта.



Светът е Олимпиада! Ако не сте гледали отриването 
на Летните олимпийски игри в Лондон, изпуснали сте мно-
го. Шоуто бе наслада не само за очите, бе много повече. 
Британците ни показаха как се прави. Как всеки един по-
даник на кралицата е равен на звездите. Дани Бойл с мно-
го красота, с преход от кончетата и козичките до „Хей, 
Джуд” перфектно и с майсторство изнесе урок по патри-
отизъм, история, етика, спортсменство, ценности, почит, 
сила, олимпизъм.

Откриването на 30-тите Летни олимпийски игри бе 
един голям урок за всички нас. Всеки един миг от история-
та на Великобритания бе отбелязан, без да се пропускат 
моменти, които на едни не биха се харесали от полити-
чески или религиозни причини. Британците обичат исто-
рията си, запазили са ценностите си, имат почит както 
към звездите си, така и към обикновените си сънародници. 
Има респект, има приемственост между поколенията, има 
уважение.

Откриването не предложи фаворизиране на някого от 
участниците в церемонията, всички бяха равни. А тук го-
ворим за големи звезди – Мохамед Али, Дейвид Бекъм, сър 
Пол Макартни, Мистър Бийн и много, много други. Имаше 
стотици хора с уникални съдби. Имаше символи на това 
какво е спортен дух като Стивън Ретгрейв, който печели 
петата си поредна олимпийска титла болен от диабет, 
тип 2.

Но този велик британски гребец получи своята олим-
пийска минута снощи наравно с 500 строители, глухонеми 
деца, спортни надежди, стотици медицински работни-
ци, военни, музиканти, танцьори, пожарникари, земеделци, 

обикновени хора, които обаче са част от миналото, на-
стоящето и бъдещето на Великобритания. Всеки един от 
тях бе почетен.

И не един атлет запали огъня. Бяха 7 млади спорти-
сти, поздравени от всички олимпийски медалисти на Крал-
ството. А още повече символика имаше в жертвеника. 
Медните пламъци на всяка една страна-участник на Игри-
те бе озарен от олимпийския огън. Всяка държава бе част 
от олимпийския символ, защото всяка е важна. Ако една 
не гори, следващата няма да загори. И българският пла-
мък пламти! Всички заедно! Всеки от нас има своя пламък в 
олимпийския огън.

Същата символика я има и в олимпийския факел, защо-
то въздействието му няма да е същото, ако една от 8000 
дупчици върху него е запушена, няма до го има същия този 
блясък.

 Не броят участници и изразходвани средства правят 
една церемония велика и вълнуваща, а начинът, по който 
тя ще повлияе на хората. Важни са посланията и спомени-
те, които ще остави у спортистите и зрителите. Важни 
са онези, заради които тя е направена – участниците в па-
рада на нациите. Онези, които с 4 години пот и жертви, си 
спечелиха правото да са в центъра на стадиона и да бъдат 
аплодирани при своята обиколка на олимпийския стадион.

10 940 участника в 26 вида спорт, това е статисти-
ката за Лондон 2012. Бог да пази кралицата, Бог да пази 
олимпийците!

И ние сме там! България има своите звезди! Те са 63-ма 
атлети! В друга област родината ни не може да се пох-
вали, че има толкова положителни герои. Те са нашите, 
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български посланици поне до 12 август.
И обратно към урока на домакините към света – всички 

ние сме равни, от един отбор сме! 30 000 зрители на три-
буните, сред тях кралица Елизабет II, Уилям и Кейт, Мишел 
Обама, принцове, крале, султани, президенти, дипломати, 
почитатели на спорта, деца, журналисти, родители. На те-
рена близо 11 000 атлети. Пред телевизорите милиарди 
обикновени хора. Но всички те са едно – един олимпийски 
тим! И то положителен и усмихнат отбор!

Ние нямаме Юсейн Болт, Новак Джокович, Дейвид Бе-
към, но си имаме нашите големи 63 звезди. За домакините на 
Летните олимпийски игри в Лондон няма значение откъде 
си, дали си мъж или жена, какъв е цветът на кожата ти, коя 
религия изповядваш, какъв език говориш, какви са родите-
лите ти, какво образование имаш, колко си богат матери-
ално или емоционално, какво работиш, дали си влюбен или 
не, дали звънтенето на олимпийската камбана те кара да 
настръхнеш или не, какви са мечтите ти... Всеки е важен и 
всеки един заслужава почит.

Емоцията снощи за Коби Брайънт е била същата, ка-
квато за Тервел Пулев, а може би близнаците Братоеви, 
например, са изживели още по-емоционално часовете на 
стадиона. Защото в нашия тим има спортисти, които 
пренебрегнаха всичко, дори и себе си, за да усетят това – 
да представиш родината си на Летни олимпийски игри, да 
се бориш, за да чуят всички твоя химн, да защитиш честта 
на България!

Минута олимпийска слава е смисълът на 4 години труд, 
но това олимпийският пламък да бъде в очите ти, е нещо 
безценно!
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По време на Олимпийските игри в Лондон извест-
ният български художник Васил Стоев откри своя 
изложба в галерията на българския културен център, 
който се намира в посолството ни в британската 
столица. Форумът бе под надслов „Тържество на цве-
товете”. 

„Това е голямо признание за мен, защото точно аз 
съм избран да представя страната ни в момент, кога-
то всички погледи са отправени към Лондон – заяви 
при откриването Стоев. – Разбира се, че в заглавие-
то на изложбата има символика, каквато носят и пре-
плетените разноцветни олимпийски кръгове, а имен-
но, нека всички да са единни, въпреки различията си. 
Това звучи особено актуално в тези дни и трябва да 

покаже непредвидимостта, но и творческия потен-
циал на хората.”

Стоев участва с 37 платна, които според него 
спазват стилистиката, в която работи през послед-
ните години. Те са изключително колоритни, с голя-
ма интензивност на цветовете, концентрирани във 
фигурите, като фонът е изцяло равен, за да се получи 
баланс, хармония и силна емоционалност.

Изложбата, която бе част от културната програма 
на БОК, бе посветена на старта на Игрите и бе откри-
та лично от посланика ни в Лондон Константин Дими-
тров. На събитието присъства генералният секретар 
на БОК Белчо Горанов, който награди Васил Стоев със 
златната значка на Българския олимпийски комитет. 
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Още в първите дни на Игрите трима от най-из-
вестните българи на планетата окуражиха нашите 
олимпийци в Лондон. Христо Стоичков, Стефка Кос-
тадинова и Таня Богомилова посетиха олимпийско-
то село и вкупом вдъхнаха силна доза увереност на 
родните състезатели. Мегазвездата на световния 
футбол предизвика небивал интерес в селото, а олим-
пийските шампионки в атлетиката и плуването бяха 
сред най-търсените за снимки и автографи от оби-
тателите.

Христо, Стефка и Таня се срещнаха с българите 
пред офиса на нашата делегация, където ги чакаха поч-
ти всички от състава с изключение на тези, които 
бяха на състезания и тренировки. Тримата не пропус-
наха да се снимат с всеки един поотделно и надъхаха 
представителите на различните спортове. 

Особено емоционален бе Стоичков, който си при-
помни и посещението на друга олимпиада – Барселон-
ската през 1992 г. Христо не спираше да повтаря, че е 
нужен силен хъс във всеки мач, във всеки старт и във 
всеки бой, посъветва нашите да не падат духом, като 
припомни случилото се в щатите през 1994 г., когато 
никой не ни броеше сред фаворитите. 

След емоционалните срещи тримата ни суперге-
рои побъбриха в близката градинка с целия тим на 
боксьорите, тъй като сред гостите в селото бе и 
президентът на БФБокс Красимир Инински. 

Трима големи  
български спортисти  
окуражиха олимпийците ни



Документалният филм „Сто-
ичков”, проследяващ живота на 
една от най-великите световни 
футболни звезди, събра стотици 
наши сънародници в посолството 
на Република България в Лондон. 

На презентацията присъства 
и самият Стоичков, заедно с три 
олимпийски шампионки – Стефка 
Костадинова, Таня Богомилова и 
Тереза Маринова. Сценарист и ре-
жисьор на 90-минутната твор-
ба е Борислав Колев, който лич-
но разказа за близо тригодишния 
труд по направата й. Оператор 
е Григор Кумитски. Авторският 
колектив се е справил блестящо 
с трудната задача да отрази фа-
мозната и драматична кариера на 
един знаменит българин. 

Веднага след прожекцията 
Христо и останалите ни спорт-
ни знаменитости отговаряха на 
въпроси, раздаваха автографи и се 
снимаха с огромния брой желаещи.
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БълГАРСКият.олиМПийСКи.КоМитет.

и.МиНиСтеРСтвото.НА.тРАНСПоРтА,.

иНФоРМАциоННите.техНолоГии.

и.СъоБщеНиятА.ПРеДСтАвихА.

СПециАлНА.МАРКА,.ПоСветеНА.НА.

ххх.летНи.олиМПийСКи.иГРи

Тя бе валидирана от зам.-минис-
търа Валери Борисов, генералния 
секретар на БОК Белчо Горанов и 
художника на комплекта Ралица Ни-
колова. Изданието е с номинална 
стойност 1,50 лв., размери 25 на 40 

мм, с рамковидна перфорация на бяла 
гумирана хартия в тираж 15 000 
броя. Към марката има и илюстрован 
плик с оригинален знак за цена 0,65 
лв. и специален пощенски печат. За 
дванадесети пореден път България 
пуска в обръщение филателен ком-
плект, посветен на Летните олим-
пийски игри. Дизайнът на марката 
за Лондон 2012 е с мотиви от ху-
дожествената гимнастика, а за Иг-
рите в Пекин преди 4 години бе от 
волейбола. 

АКРеДитиРАНите.жуРНАлиСти,.

Които.ще.отРАзявАт.летНите.

олиМПийСКи.иГРи.в.лоНДоН,.

иМАхА.СРещА.в.БълГАРСКия.

олиМПийСКи.КоМитет

Генералният секретар на цен-
тралата Белчо Горанов запозна 
представителите на медиите с 

предстоящите прояви на БОК до 
отпътуването на делегацията, 
въпросите, касаещи българското 
участие в Лондон, но и правилата 
на акредитираните журналисти по 
време на най-големия спортен фо-
рум на планетата.
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Българската борба остана само с 
един медал от Игрите Лондон 2012 
- сребърен, спечелен от 5-кратната 
световна и европейска шампион-
ка Станка Златева. Отличието се 
оказа най-доброто за страната ни 
на Игрите край Темза, но на фона на 
славните традиции в борбата пред-
ставянето естествено се прие ми-
норно. Нашите имат по-слаба изява 
само на Олимпиадата в Атина 2004, 
когато единствено Армен Назарян 
взе бронз в борбата. 

Мъжете за първи път не стъп-
ват на почетната стълбичка. Още 
при родния дебют  на олимпийския 
форум в Мелбърн '56 борците ни пе-
челят отличия – четири, сред тях 
е и първото българско злато – на 
Никола Станчев. Оттогава пропуск 
нямаме. 

В Лондон Станка Златева тръг-
на за титла, но късметът отново 
не бе на нейна страна. На втора 
поредна олимпиада тя загуби решителната схватка с 
туш. Така Златева повтори успеха си от предишните 
игри, но това не дава повод за ликуване, защото “злат-
ното” ни момиче имаше по-големи амбиции.

Най-доброто класиране на силния пол в Лондон е 
на Радослав Великов. Малшанс го остави на крачка от 

бронза и той завърши пети в кат. до 55 кг на свободния 
стил. Световният шампион Елис Гури, който бе сочен 
за фаворит в кат. до 96 кг, също не намери място сред 
призьорите. Силите му стигнаха до полуфиналите, а в 
крайното подреждане остана 7-и. Там приключи и Иво 
Ангелов (60) при класиците. 
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А до финала в кат. до 66 кг из-
ненадващо стигна индиецът Кумар 
след победи над турчина Сахин, уз-
бека Наврузов и казаха Танатаров. 
Именно от индиеца ден по-рано 
падна Анатолий Гуйдя (60). Кумар, 

който обаче не стигна до сблъсък 
за титлата и така надеждите ни 
за утеха в малкия финал угаснаха.

И последният ни участник от 
общо девет в британската столи-
ца – Леонид Базан, претърпя пора-
жение в кат. до 66 кг на свободния 
стил. Натурализираният у нас бе-
сарабски българин отстъпи на азе-
ра Джабраил Хасанов с 0:2 (0:3, 1:3), 
от когото бе губил два пъти на 
еврофинали. После съперникът му 
падна от японеца Йонемицу, а така 
угаснаха последните ни надежди да 
се случи чудо и Базан да продължи в 
репешажите за бронза. 

След края на Олимпиадата Упра-
вителният съвет на федерацията 
даде слаба оценка на мъжете и мно-
го добра на Златева. Единодушно 
освободи и всички треньори на на-
ционалните отбори. 

“Започваме нов олимпийски ци-
къл и трябва да има промени – за-
яви Валентин Йорданов, президент 
на родната федерация. – Но това 
не означава, че някои от досегашни-
те наставници няма да продължат 
работата си в новите щабове. 
Специално от Симеон щерев сме 
доволни, професионалист е...” 

Фиаското в Лондон показа, че 
България трябва да промени ге-
нерално стратегията си в олим-
пийската година. Сега нашите 
разпиляха сили на Европейското 
първенство през март, на олимпий-
ски квалификации през април и май,  
на платени турнири... И видимо не 
бяха в най-добрата си форма в най-
важното състезание. Докато кон-
курентите бяха заложили на стра-
тегията “стреляй веднъж”, но в 
точното време и на точното мяс-
то. Пратениците на великите сили 
Русия, япония, Иран, САщ, Азербай-
джан дадоха най-доброто и дикту-
ваха модата на тепиха. За нашите 
остана необичайната роля в миман-
са и поуките от грешките, които 
не трябва да се допускат след 4 г. 
на Игрите в Рио де Жанейро. Бъл-
гарската борба трябва да докаже, 
че всеки може да понесе удар, но 
само силният става и продължава 
напред и нагоре. 
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Донякъде изненадващо, но напълно закономерно 
боксът се превърна в спорта, чиито състезатели 
се представиха най-успешно на олимпийските игри в 
Лондон това лято. И четиримата българи на ринга в 
комплекса „Ексел“ достигнаха поне до 1/4-финалите, 
което означава 5-о място в официалното класиране. 
А Тервел Пулев (в кат. до 91 кг) завоюва единия от 
двата медала за България – бронзов.

Основите за това представяне бяха положени в 
средата на ноември 2011 г., когато новото ръковод-
ство на федерацията с президент Красимир Инински 
освободи тогавашния треньор Петър Лесов. А на 
поста бе назначен Михаил Таков с помощник Палми 
Ранчев. Таков дойде с репутацията на един от най-ус-
пешните селекционери на националния отбор. Той бе 
начело на тима в периода 1990-92 г. и изведе боксьо-
рите ни до сребърно и бронзово отличие на Олимпи-
адата в Барселона `92, плюс още 2 златни, 1 сребърен 
и 2 бронзови медала на световното в Сидни `91, как-
то и 2 златни и 3 бронзови на Евро `91 в Гьотеборг. 
Палми Ранчев, който напоследък е по-познат като 
писател и поет, също е бивш наставник на национал-
ните отбори, като е създал над 40 медалисти от ев-
ропейски и световни първенства за мъже и юноши.

Треньорският дует завари тима само с една квота –  
на Детелин Далаклиев (кат. 56 кг) от световното 
първенство в Баку `11.  А на последните олимпийски 
квалификации - в Трабзон (Турция) през април, за игри-
те в Лондон се класираха Тервел Пулев и Александър 
Александров (кат. 49 кг). Впоследствие квота получи 
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и Стойка Петрова (кат. 51 кг) при жените и бок-
совата ни олимпийска делегация стана от четирима 
спортисти.

На ринга в зала „Ексел“ Александров успя да завоюва 
две победи по точки – над Жулиано Макуина (Мозам-
бик) и южнокорееца Йон-хун Шин, преди да отстъпи 
на 1/4-финала пред бъдещия сребърен медалист Каео 
Понгпраюн (Тайланд). Далаклиев също спря на 1/4-фи-
нал. След две рутинни победи над Аябонга Сонджи-
ка (ЮАР) и Ибрахим Балла (Австралия) той срещна 
в пряк двубой за медалите стария си познайник Люк 
Кемпбъл. Световният шампион от 2009-а Далаклиев 
водеше с 9:8 точки след първите два рунда, но в тре-
тия съдиите направиха реверанс пред представите-



ля на домакините и след последния гонг на таблото 
светна 16:15 за Кемпбъл, който впоследствие стигна 
и до олимпийската титла.

При дебюта на женския бокс на олимпиади Стой-
ка Петрова също спря в подножието на отличията, 
победена от бъдещата златна медалистка – Никола 
Адамс (Великобритания) със 7:16 т. Преди това обаче 
Петрова записа първа олимпийска победа за българ-
ска боксьорка, като надделя в първия кръг над новозе-
ландката Сиона Фернандес.

И все пак първият медал за българския бокс след 
Игрите в Атина `04 бе спечелен. Завоюва го Тервел 
Пулев. Още в първата среща 29-годишният софиянец 
срещна един от фаворитите за отличия в своята ка-
тегория – китаеца Сюансюан Ван, бронзов медалист 
на последното Световно първенство в Баку `11. Но 
това не му попречи да свали азиатеца два пъти в нок-
даун и в крайна сметка да ликува с 10:7 т. А на реши-
телния 1/4-финал Тервел се справи рутинно с младия 
аржентинец ямил Пералта Хара – 13:10 т. 

Българският бокс вече имаше своя медал! За съ-
жаление, съперник на Пулев в полуфиналите беше 
безспорният властелин в категорията – Алек-
сандър Усик. Украинецът, световен и европейски 
шампион, спря национала с 21:5 т., а след това без 
проблеми завоюва и първата олимпийска титла в 
кариерата си.

С бронзовия медал на Тервел българският бокс се 
изравни на третото място в класацията на най-ус-
пешните спортове за България. Откакто Борис Ге-
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оргиев-Моката завоюва първото 
въобще олимпийско отличие за 
страната – бронза в Хелзинки ̀ 52,  
родните боксьори вече имат 4 
титли, 5 сребърни и 9 бронзови 
медала, или общо 18. По-напред в 

класацията са само борбата с 68 
(16-32-20) и вдигането на теже-
сти с 36 (12-16-8). Леката атле-
тика също има 18 олимпийски от-
личия (5-7-6), кану-каякът е със 17 
(4-5-8), а стрелбата е с 16 (4-6-6).
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Да заминеш за олимпийски игри с 
разбит отбор и самочувствие и да 
стигнеш до четвъртото място. За 
мъжкия национален тим по волейбол 
участието на Игрите в Лондон се 
превърна не само в турнира на пре-
откриването на собствените въз-
можности, но и в сътворяването 
на една от най-приятните изнена-
ди. Отписвани от скептиците пре-
ди олимпиадата, те успяха не само 
да ги опровергаят, но и да запишат 
влизане в четворката за първи път 
от Игрите в Москва през 1980 г.

Когато отборът замина за Лон-
дон, беше трудно да се оцени на 
какво е способен. Пътят му към 
спечелването на визата за Лондон 
мина през перипетии и множество 
скандали, които в крайна сметка до-
ведоха до напускането на старши 
треньора Радостин Стойчев и во-
дещия нападател Матей Казийски. 
По-късно и разпределителят Ан-
дрей Жеков отказа участие, което 
постави набързо сформирания тре-
ньорски щаб пред много предизви-
кателства. „Основната ни задача е 
да върнем колектива и да подобрим 
климата. Когато дойдох, бяха разде-

лени на три групи. Не си говореха 
помежду си. Отиваш на трениров-
ка, виждаш как като сгреши някой, 
първо, никой не му казва, че е сгре-
шил. И второ – някой да му каже, че 
е сгрешил, той му отговаря: „А бе я 
си гледай работата“, коментира во-
дачът на отбора Любо Ганев, бивш 
волейболен национал и участник на 
олимпийски игри.

Основният проблем пред щаба 
на старши треньора Найден Най-
денов и неговия помощник Камило 
Плачи беше да намерят някакво 
лице на отбора. С нов разпредели-
тел в лицето на Георги Братоев и 
голям избор от посрещачи, които 
да запълнят празнината, оставена 
от Казийски, трябваше да се намери 
оптималният състав. Но кой беше 
той и какъв беше потенциалът му? 
До известна степен отговорът 
дойде в двете контроли в навече-
рието на игрите, в които тимът 
игра равностойно срещу Бразилия 
и Русия. А те помогнаха и за вдига-
не на самочувствието, което при 
заминаването за подготвителния 
лагер беше стигнало кота нула.

Началото на участието беше от 

този тип мачове, които се наричат 
„задължителни победи“. В ранната 
утрин на 29 юли волейболните на-
ционали победиха с 3:0 (25:18, 25:20, 
26:24) домакина Великобритания и 
част от бремето върху плещите 
им отпадна. В група, в която имаше 
още един аутсайдер, победите над 
тях гарантираше преминаване във 
втората фаза, а с това се решава-
ше и задачата минимум. Но този мач 
освен необходимите точки донесе 
и нещо, което националите трудно 
можеха да очакват и оценят преди 
началато на мачовете – че могат 
да разчитат на невероятна подкре-
па от трибуните. Хиляди българи 
изпълниха залата „Ърлс корт“, за да 
дадат подкрепата си за възражда-
нето на отбора.

Дотук добре, би казал оптимис-
тът. Но идват по-сериозните съ-
перници, би контрирал песимистът. 
Това, което и най-големите опти-
мисти обаче едва ли са очаквали, 
се случи във втория двубой срещу 
пресния победител в Световна-
та лига Полша. Националите ни 
спечелиха с 3 :1 (25:22, 29:27, 13:25, 
25:23) срещу определяния от всич-
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ки тях за най-силен състав в света. 
Отлична игра на посрещане, разно-
образие в атака и здрави нерви. В 
нито един момент нашите волей-
болисти не се пречупиха пред име-
то и класата на съперника. Нито 
се предадоха след лесно загубения 
трети гейм. А завършекът с ата-
ка през центъра беше нещо, което 
фенове и специалисти не бяха виж-
дали от години. „Последната точ-
ка беше едно решение, което взех 
лично и на базата на последните 
десет мача, които изиграх. Виктор 
(Йосифов) е един от хората, в кои-
то вярвам и които чувствам много 
добре. Доверих му се и той оправда 
доверието“, коментира по-късно 
разпределителят Георги Братоев.

Тази победа беше не просто 
сензация. Тя се превърна и в заявка. 
Но и загадка. Докъде могат да стиг-

нат нашите национали. Очевидно 
имат потенциал, за който никой не 
е предполагал. Дори може би сами-
те те. Но в същото време не беше 
ясно дали е моментен изблик на кла-
са или постоянна величина. Послед-
валата резонна, но трудна победа, 
макар и с 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) над 
Австралия утвърди тима като си-
гурен участник във втората фаза, 
но и като лидер в групата. А с това 
апетитът за постигане на нещо 
повече се засили. Още повече, че не 
беше все едно с кой от отборите 
в другата смъртоносна група ще се 
срещнем във втората фаза. 

Някои от отговорите на въпро-
сите дойдоха в следващия двубой. 
Загубата с 1:3 (18:25, 25:21, 19:25, 
20:25) от Австралия дойде от-
резвително на еуфорията и беше 
показателна, че този тим все още 

е уязвим. Много слабата игра при 
посрещане, довела до тотално раз-
стройване на играта, ни беше сиг-
нал за някои може би неоткрити 
до момента слабости. Безкрайните 
грешки, някои от тях комични, бяха 
удар по самочувствието, но както 
се оказа за добро. Всъщност послед-
ните мачове можеха да донесат 
всякаква развръзка в групата, а от-
борът можеше да се лашка между 
първото и четвъртото място в 
класирането. А това означаваше 
съперници от всякакъв калибър във 
втората фаза – от олимпийския 
шампион САщ и Русия до Германия.

Тогава обаче дойде вторият 
удар – гръмката победа с 3:0 (32:30, 
25:20, 25:19) над Италия, която ни 
изстреля начело в крайното класи-
ране на група А. Този мач за втори 
път категорично потвърди силата 
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на колективния дух. Отборът из-
глеждаше напълно преобразен след 
предното поражение, вдъхновен и 
концентриран. А освен това и много 
борбен – нещо, което се доказа в из-
ключително оспорвания първи гейм. 
Момчетата на Найден Найденов 
се бяха вкопчили в него и с нокти и 
зъби се бореха да го вземат. Когато 
го спечелиха стана по-лесно. Вече 
можеше да се говори и за сила на ко-
лективния дух. Нямаше конфликти, 
когато някой трябваше да бъде за-
менен. Капитанът Владимир Николов 
постепенно отстъпи титулярното 
си място на Цветан Соколов. Тодор 
Алексиев все по-чувствително зае 
ролята си на втори лидер, а Скримов 
започна да се превръща в изненадата 
на турнира. Чисто статистически 
представянето на тях и на остана-
лите изглеждаше така: първо мяс-
то за България в предварителната 
група с 12 точки от 4 мача. А това 
означаваше за съперник Германия на 
четвъртфиналите. Колкото успоко-
яващо, толкова и притеснително за-
ради множеството изиграни мачове 
в Световната лига заедно. И то с 
относителен равностоен баланс.

Колко бомби можеше да хвърли на-
шият отбор в рамките на един тур-
нир. След успехите над Полша и Ита-
лия обаче имаше място и за още една. 
Да се нарече победа това, което по-
стигнаха волейболистите ни срещу 

Германия, ще е малко. Разгром, тотално 
преимущество и дори унижение. Всяко 
от тези определения би било подхо-
дящо за успеха с 3:0 (25:20, 25:16, 25:14). 

С всяка изминала точка нашите 
ставаха по-силни и по-уверени. С 
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всяка загубена точка германците по-объркани и уплаше-
ни. Този решителен мач, който отваряше пътя към меда-
лите мина като мълния. Изигран на един дъх, българските 
играчи нанесоха болезнен удар по доскоро опасния си съ-
перник. Само няколко месеца по-рано именно този отбор 
беше се оказал спирачката пред класирането на този 
турнир. Съвсем обяснимо беше вълнението на всички 
в отбора. „Определено никога не съм си мислил, че по 
този начин ще се развие мачът. Бях сигурен, че ще играем 
добре, че ще се играе мобилизирано, но ние просто ги 
размазахме. Постигнахме го с желание и много концен-
трация“, каза развълнуваният Найден Найденов. 

За първи път от доста време този отбор показа ин-
стинкт на убиец – когато почувства, че доминира, успя-
ваше да довърши противника с методично подобряване 
на играта. Сълзите в очите на играчите бяха напълно 
заслужени.

Срещите с Русия са винаги неприятно събитие, но 
този път залогът беше голям. И нашите успяха да иг-
раят равностойно срещу един тим, който видимо ги 
превъзхождаше. Загубата с 1:3 (21:25, 15:25, 25:23, 23:25) 
можеше и да бъде предотвратена. Но в крайна сметка 

беше решена от тези малки детайли, които правят раз-
ликата в един оспорван двубой. 

Последвалата загуба от Италия с 1:3 (19:25, 25:23, 
22:25, 21:25) в мача за бронзовите медали беше по-ско-
ро разочароваща за националите, защото по-рано бяха 
спечелили срещу „адзурите“. А и защото не успяха да 
повторят играта си от първата среща. Но този двубой 
сякаш изглеждаше предопределен още от първите из-
пълнения на начален удар, когато най-големите страхове 
на щаба на Найденов се оправдаха. В този ден италиан-
ците изпълняваха своя силен и точен сервис и това се 
оказа непреодолим проблем за нашите. 

Медалите бяха близо, но останаха недостъпни. По-
вечето национали бяха разочаровани, но трябваше да 
бъдат горди. Те отидоха без отбор, без ясната пред-
става какво могат и с достатъчно доза неувереност. 
Върнаха се като един преобразен, вярващ в силите си и 
играещ красиво колектив. За всички тях намирането на 
собствения си облик беше като своеобразен отделен 
олимпийски турнир, в който те излязоха шампиони. А 
четвъртото място в официалния турнир беше награда-
та за усилията им.



Имало едно време в България 
щанги. Спортистите в този спорт 
били силни, здрави и печелели медал 
след медал. Цял свят се съобразявал 
с тях. Но долетял лошият триглав 
змей Допинг и изпепелил всичко. 

Така би трябвало да изглеж-
да приказката на най-успешния ни 
спорт преди Лондон. След скандали, 
боричкания за власт и пропускане на 
първенства през последните 8 годи-
ни бе истинско чудо, че дори взехме 

две квоти за участие. Най-добрите 
ни състезатели обаче вече бяха в 
Азербайджан, а треньорите по цял 
свят. 

И изведнъж чудото почти стана. 
Заложихме на двама изпитани бойци  –  
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Иван Марков и Милка Манева, които 
изгърмяха за 4 години след скандала 
преди Пекин. Единият си изкарваше 
хляба като бодигард, а втората дори 
влезе в общинския съвет на Смолян 
от листата на ГЕРБ. Имена, които 
всички бяха забравили и просто бяха 
част от статистиката. А накрая 
всички съжаляваха заедно с тях. За-
щото изпуснаха медалите на косъм.

Милка тръгна като машинка – 
98, 102 и вече се виждаше със 105 
килограма в изхвърлянето, когато 
не успя. На тежест, която вдигаше 
със затворени очи на тренировки. И 
точно тези три кила се оказаха фа-
тални в битката за бронза в двубоя, 
който отиде при канадката Сте-
фани Жирар. Защото двете щяха да 
са равни, но Милка завърши със 233 
кила общо срещу 236 за съперничка-
та й, която бе по-тежка. За титла 

не можеше да става въпрос при на-
личието на китайка, подкрепена от 
доларите на Казахстан в лицето на 
Мая Манеза.

Титлата обаче прилягаше на 
Иван. И той я изпусна за един опит. 
В изтласкването при второто си 
излизане, вече със скъсан мазол на ръ-
ката той успя за секунди да овладее 
209 килограма. Но ги изпусна зад себе 
си. За миг светнаха три бели лам-
пички, които бяха сменени с червени. 
А така Иван щеше да притесни се-
риозно съперниците си, като не се 
знаеше точно какво ще се получи. 
Защото категория до 85 килогра-
ма в Лондон се превърна в касапни-
ца. Нули записаха цели петима от 
елитната група, включително олим-
пийският шампион и световният 
рекордьор. А само за статистика-
та, ако бе тласнал тежестта Иван, 

ставаше твърдо бронзов медалист. 
Златото пък щеше да бъде на само 
2 кила, което в щангите е като прах.

Така с две пети места отписа-
ните се завърнаха. В нормална об-
становка това за щангите щеше 
да бъде невероятен провал. Защото 
имаме само една олимпиада, в която 
сме участвали и нямаме медал. Лон-
дон бе втората. Но това се отнася 
за целия български спорт. А за този, 
който навремето ни носеше голяма-
та радост и петото място в обста-
новката през последните години, си 
е невероятен успех. Защото просто 
не трябваше да сме там, в елита. Но 
началото е сложено и сега трябва да 
се развие. В момента всичко зависи 
от тези, които работят в щангите. 
А те доказаха, че поняга вършат го-
леми глупости. Както и правят неве-
роятни подвизи. 
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В Лондон българският ансамбъл 
беше толкова близо до олимпий-
ско отличие. 

Преди началото на Игрите 
специалисти и обикновени спорт-
ни фенове неизменно поставяха 
състава ни по художествена гим-
настика сред потенциалните ме-
далисти на олимпийския турнир. 
Всички знаци по пътя към британ-
ската столица сочеха точно в 
тази посока. Развитието им като 
гимнастички и отбор, огромните 
скокове, с които изкачваха всяко 
следващо стъпало, трите отли-
чия, сред които и златно от све-
товния шампионат в Монпелие 
през 2011 година – българският 
ансамбъл имаше подготовката и 
нагласата за олимпийски медал. 

След двата квалификационни 
дни момичетата на Иляна Раева 
заеха 4 място. 

От същата позиция, може би 
неочаквано, във финала за много-
боя стартира и индивидуалната 
ни състезателка Силвия Митева. 
Още с първото й съчетание, оба-
че, стана ясно, че съдиите този 
път не са благосклонни. Нейната 
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майка и треньорка Силвия Митева 
не се възползва от дадената от 
правилника възможност да подаде 
контестация за някои от оценки-
те й за турдност, въпреки че има-
ше основания за това. 

Аргументът – нежелание да 
търсят справедливост, при по-
ложение че самата гимнастичка е 
допуснала грешки, а и какъв смисъл 
би имало, след като очевидно съ-
диите имат определени нагласи, 
най-много да се озлобят още по-
вече. Така, някак съвсем неусетно, 
Силвия Митева зае осмо място.

След края на Игрите опитната 
състезателка изрази през сълзи 
огромната си благодарност към 
своите родители, които са основ-
ните фигури в треньорския й щаб. 
Най-хубавото е, че тя изпълни 
детската си мечта – да участва 

на олимпийски игри, което предвид 
сложната й спортна съдба, си е ис-
тинско чудо!

В последния ден на Игрите, очак- 
ванията в България бяха свързани с 
отличие – от ансамбъла и от во-
лейболистите. Българките стар-
тираха с може би най-сигурното 
си и категорично изиграване на 
съчетанието с топки. Видяха на 
екраните оценки, отреждащи им 
трето място. В следващите де-
сетина минути, между двете из-
лизания на килима, вероятно и те 
не могат да си обяснят какво се 
случи. Факт е, че в съчетанието, 
на което са световен шампион – 
с ленти и обръчи, българките  ла-
винообразно започнаха да трупат 
дребни неточности, а двете из-
пускания на лентите доведоха до 
срутване на надеждите за медал. 

Ансамбълът зае 6 място в край-
ното класиране, а дълго след края 
на състезанието момичетата не 
спряха да плачат. 

 Със сигурност треньорите са 
направили своя специализиран ана-
лиз, но тъй като е добре във всяка 
ситуация да се открива надежда, 
то в този случай добрата новина 
е, че след края на Игрите съста-
вът се запази. Всички гимнастички, 
дори и двете, които междувре-
менно се омъжиха – Михаела Маев-
ска и Катрин Велкова, категорич-
но заявиха, че продължават.  Така 
че,  поздравления, че продължихте 
да мечтаете, момичета! Успех на 
Михаела Маевска, Катрин Велкова, 
Християна Тодорова, Елена Тодо-
рова, Ренета Камберова, Цветели-
на Найденова и на новите попъл-
нения в българския ансамбъл!
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От възобновяването на съвре-
менните олимпийски игри в Атина 
1896 г. Йордан Йовчев е единстве-
ният гимнастик в света, който е 
участвал в 6 олимпийски игри. Спе-
челил е 4 олимпийски медала: сре-
бърен на халки и бронзов на земя 
в Атина 2004 и бронзови медали 
на халки и земя в Сидни 2000. Той е 
бил 8 пъти олимпийски финалист: 
Атланта 1996 (4-о място на хал-
ки), Сидни 2000 (2 бронзови медала; 
8-о място в многобоя), Атина 2004 
(сребърен и бронзов медал), Пекин 
2008 (8-о място) и Лондон 2012 (7-о 
място). Има 15 участия в световни 
първенства с колекция от 13 медала: 
4 златни, 4 сребърни и 5 бронзови.

Седмица преди началото на 
олимпийския турнир по гимнастика 
в Лондон 2012 Йордан Йовчев има-
ше две притеснения: дали ще успее 
да сглоби и изиграе добре едно цяло 
съчетание на халките и да не би 
българската общественост да се 
зареди с прекалено големи очаквания 
за неговото представяне, та да се 
разочарова дълбоко, ако той не ус-
пее да влезе във финала на халки:

„Не искам хората да се заблужда-

ват с фалшиви очаквания, та тъкмо 
се чудех как да ги подготвя, бележка 
ли да им напиша, някакво обръщение 
ли, от мое име, та да не се сринат от 
разочарование, ако не направя финал 
на халки... На мен ми е пределно ясно, 
че сега шансовете ми не са 80 про-
цента, както преди. Сега реално те 
са 20 процента. Значи, за да се случи 
нещо, аз трябва да дам 200 процента 
от себе си. Ами това е, чудя се, как да 
ги направя тези 200 процента...“, каза 
Йордан тогава. 

Оттук нататък оставяме да го-
ворят другите: 

ФиГ.офис,.„Норд.Гринуич.Аре-
на“,.лондон,.29.юли.2012.г.: 

„Йордан първи влиза в историята!
Той се нарича Йордан Йовчев, бъл-

гарин е и е на 39 години. Той е със-
тезател, но също е и Президент на 
Българската федерация по гимнасти-
ка и току-що се класира за Финала на 
халки на Олимпийскте игри в Лондон. 
Това са неговите 6-ти Олимпийски 
игри!

Когато името му бе обявено по 
време на представянето на гимнас-
тиците в квалификациите в събота, 
28 юли, 17 000-те хиляди зрители в 

Норд Гринуич Арена му оказаха извън-
редно радушен прием – с овации, за 
които той с положителност ще си 
спомня дълго време. От вчера светов-
ната гимнастика има своя нов герой! 
Какво можем да кажем още за този 
изключителен човек?

Можем само да добавим, че за всич-
ки нас Г-н Президентът на национал-
ната федерация и Гимнастик – Йор-
дан Йовчев, е един Джентълмен, на 
когото цялото гимнастическо семей-
ство и Международната федерация 
свалят шапка!

В Лондон стените и оградите на-
всякъде са покрити с пана, на които 
е изписано – „Да вдъхновим едно по-
коление!“ Какво прекрасно съвпадение! 
Със своя пример Йордан вдъхновява 
не само едно, а повече на брой поколе-
ния... Благодарим ти, Артисте!“

Красимир. Дунев,. национален.
треньор:

„Наистина ми се насълзиха очите, 
когато стана ясно, че Данчо влиза във 
финала. Просто не знам, как успя след 
тази толкова тежка година, с опера-
ции на зъби, с болки в рамото и кит-
ката, с невъзможността да се готви 
пълноценно. Кой ще повярва, ако му 
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кажеш, че това беше третото цяло 
съчетание, което той изигра от на-
чалото на годината! Та той преди 
на една тренировка само правеше по 
десет съчетания! Едното му беше на 
Предолимпийския турнир тук, в тази 
зала през януари, когато се класира за 
участие. Второто беше на трениров-
ката на подиума, защото нали всички 
съдии гледат, записват си, кой какво 
играе, в каква форма е и са наясно кой 
каква оценка може да получи още пре-
ди състезанието. Това на квалифика-
циите днес му беше третото цяло 
съчетание за годината. Е, сега вече и 
за четвърто цяло трябва да се напъ-
не на Финала!“

Най-младият от осемте фина-
листи на халки, Дениз Аблязин, Русия, 
е с 19 години по-млад от Йовчев. 
Бразилецът Артур Набарете, кой-
то доста неочаквано стана шампи-
он пред победителя от Пекин 2008, 
Чен Ибинг, Китай, и Матео Моран-
ди, Италия – е роден, когато Данчо 
е бил на 17 години... 

Публикация на Пол.зиерт в сеп-
темврийския брой на най-автори-
тетното специализирано издание в 
света „интернешънъл.Джимнаст“: 
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„Шесто място във финала на хал-
ки в Лондон 2012 би подхождало на 
Йордан Йовчев повече отколкото 
седмото, което той зае в крайното 
класиране. На 39 години той участву-
ва в олимпийски игри за шести път! С 
маса сериозни травми, една от които 
бе счупена кост в китката, той на-
прегна волята си до краен предел и 
бе на косъм от успешно приземяване 
след двойно салто с двоен винт, ко-
гато докосна за момент постелката 
с колената си, преди да се представи 
на съдиите и публиката. 

Класирайки се за този Финал в 
Лондон, „Шампионът на народа / Ис-
тинският Шампион“ от Атина 2004 
– Йовчев, трябваше да изиграе едно 
съчетание в повече, отколкото очак-
ваше. Но качеството на изпълнение-
то му бе истински подарък за всеки, 
който успя да го види!“

***

Най-младият гимнастик от от-
бора ни в Барселона '92 вече е една 
от най-съкровените спортни икони 

на България. В света го познават, 
признават и обичат. У нас го богот-
ворят. Защото с победите и със 
спортното си дълголетие той успя 
да понамести доста и от нашето 
собствено самочувствие. Вижда-
ли сме го десетки пъти как печели. 
Виждали сме го десетки пъти и как 
губи, и как после се изправя, поиз-
тупва прахта от яда или обидата 
и продължава напред. 

 На неговата си планета явно 
вярват, че когато много искаш 
нещо, то се случва...
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На втора поредна олимпиада 
останахме без медал в спортната 
стрелба, въпреки че този спорт 
е донесъл на България 16 отличия. 
Рекордните 5 от тях са на Мария 
Гроздева, най-успешният ни олим-
пиец въобще. В Лондон обаче тя се 
размина на косъм от финала на 25 
м малокалибрен пистолет – дисци-
плината, в която е шампионка от 
Сидни 2000 и Атина 2004. Лоша 
шега й изигра слабият старт на 
квалификациите – започна с две 
перфектни серии в прецизната 
стрелба, но завърши отчайващо 
– с 4 осмици в последната пети-
ца. Така Мария вървеше 33-а с 284 
точки, което бе най-слабият й ре-
зултат в кариерата, но после на-
прави нещо немислимо в бързата 
стрелба – допусна само един гре-
шен изстрел и събра 299 т. от 300 
възможни. 

Така тя се изстреля до седмо 
място и събра равен брой точки 
със световната шампионка Зорана 
Арунович (Сърбия) и с никому неиз-
вестната Джо Йон Сук (Северна 
Корея). В престрелката настъпи 
истинската драма. Трите съпер-
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нички имаха право на по пет из-
стрела – в тях без грешка завър-
ши корейката. Арунович събра 49, а 
Гроздева остана извън финала с 48. 

„Останах на 1 точка от финала, 
но явно това ми е било нивото – 
коментира Гроздева. – На предиш-
ната олимпиада с този резултат 
влязох пета във финала. Сега оба-
че престрелката не ми се получи, 
защото се обърнах да поискам 
игла от моя съпруг и треньор Ва-
лери Григоров, него го нямаше, аз 
се разсеях и това ме извади от 
състоянието на борбеност и го-
товност.” В крайното класиране 
Мария остана 9-а с 583 т. 

Само точка раздели от най-до-
брите 8 и десетата Антоанета 
Бонева (582). Същия малшанс тя 
имаше и на 10 м въздушен писто-
лет, където се нареди 9-а, а Гроз-
дева беше 24-а. И макар Бонева да 
се размина на милиметри от двата 
финала в Лондон, всички специали-
сти предричат светло бъдеще 
пред 26-годишната състезателка 
от Търговище, която през 2011 г.  
взе два бронза за Световната 
купа. Оттук до Рио 2016 тя ще 

трябва да заложи на едно – да 
трупа опит, иначе показа, че със 
способностите си диша във вра-
та на елита.

С големи очаквания за игрите 
тръгна и друг дебютант – Антон 
Ризов, който обаче след 3-4 груби 
грешки зае 24-то място в корон-
ната си дисциплина - 50 м пушка 
от три положения с 1162 точки, 
на 10 м въздушна пушка проби до 
22-о място, а на 50 м пушка от по-
ложение легнал завърши 42-ри с 
588 т. „Амбициите ни бяха много 
по-големи – отчете треньорът 
на стрелеца от Тракия Пловдив – 
Веселин Петков. – Резултатите 
бяха обещаващи, но ни трябваше 
и малко повече късмет на положе-
ние прав. Там се върнахме назад в 
резултатите. На тренировка Ан-
тон имаше 388-389 т., а ако беше 
направил 385, щеше да участва 
във финала. Но шансът не беше на 
наша страна. Смятам, че когато 
заработи в наша полза и когато 
Антон натрупа малко повече опит 
на големи състезания, той ще бъде 
финалист. Талантът е безспорен, 
но му остава малко обиграване.“

Най-възрастната ни участнич-
ка на олимпиадата – 43-годишната 
Петя Луканова, се класира на 40-о 
място в сериите на 10 м пушка с 
392 т. Любопитното е, че същият 
резултат постигна бременната в 
осмия месец състезателка на Ма-
лайзия Нур Суряни Таиби. По-късно, 
на 50 м пушка от три положения 
Луканова записа сбор от 577 т. и 
стана 30-а.

Цялата подготовка на отбора 
бе помрачена от проблемите на 
федерацията по стрелба и спря-
ното финансиране, но Гроздева 
успокои всички, че остава до Рио. 
„Първите си олимпиади ги приемах 
отговорно, но бях по-голямо пер-
де и се получаваше – призна тя. – А 
сега явно от годините ми става 
все по-скъпо и мило да участвам. 
Приемам Лондон като генерална 
репетиция за Рио.”

явно такава трябва да е нагла-
сата и на Бонева, и Ризов.
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Невероятно компетентната 
британска публика на олимпий-
ския стадион в Лондон създаде 
неповторима атмосфера на ат-
летическия турнир. Всекидневно 
около 80 000 зрители привет-
стваха всяка изява на спорти-
стите, а осемчленната група от 
български атлети бе част от 
грандиозното състезание. Спек-
такълът, наречен олимпийски 
игри, се нуждае от големи и мал-
ки герои и участници. Нашите 
атлети в британската столица 
бяха в ролята на артисти с малки 
роли в най-голямото атлетиче-
ско шоу в света.

Присъствието на български 
атлети в Лондон само по себе 
си говори, че тези спортисти са 
положили много усилия, за да по-
крият високите олимпийски нор-
мативи, които десетки хиляди 
други атлети по света не могат 
да сторят. Следващият етап е 
как участваш на самите игри.

Най-добре представилата се 
българска атлетка в Лондон бе 
спринтьорката Ивет Лалова. Тя 
дойде на игрите като европейска 
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шампионка на 100 м,  изравни лич-
ното си постижение за годината 
в късия спринт и подобри резул-
тата си за сезона на 200 м. Бит-
ката между САщ и ямайка почти 
не остави шансове на други дър-
жави да влезат в разпределени-
ето на медалите. Ивет също бе 
сред тези, които не успяха да 
достигнат до финалите. Лалова 
остана в статистиката с два по-
луфинала на 100 м и 200 м. С чети-
рите си спринта в Лондон Ивет 
бе единствената българска ат-

летка на игрите, която се появи 
повече от един път на пистата.  

Георги Иванов записа прилично 
постижение в квалификацията в 
тласкането на гюле - 19.64, кое-
то обаче го остави извън фина-
ла. Бившият световен шампион 
за юноши трябваше да изпрати 
уреда над 20 метра, за да намери 
място сред дванадесетте най-
добри в дисциплината.

Силвия Дънекова показа же-
лание и воля, че иска да направи 
нещо на 3000 стипълчейз. Стар-

тира добре в сериите и тръгна 
с челната група на първия кило-
метър, но после класата на ос-
таналите надделя и тя изостана, 
като завърши с резултат под 10 
минути, но далеч зад лидерките. 
Дори да беше подобрила нацио-
налния рекорд с няколко секун-
ди, Дънекова нямаше шансове да 
бъде във финалното бягане.

Виктор Нинов (скок височина), 
Андриана Бънова (троен скок) и 
Венелина Венева (скок височи-
на) отпаднаха в квалификациите 
с резултати далеч от личните 
им рекорди. Ако бяха приближи-
ли личните си постижения, тези 
атлети щяха да спорят за по-
предно класиране във финалите.

 Радослава Мавродиева не на-
мери сили да запише редовен 
опит на гюле и отпадна с три 
неуспешни опита. По-късно Мав-
родиева призна, че се е притесни-
ла от препълнения стадион и об-
становката, което е довело до 
това разочароващо представяне.

 Най-голямата ни надежда за 
финал и дори медал, Ваня Стам-
болова лекуваше контузия преди 
игрите и състоянието й бе не-
ясно. Още в сериите на 400 м с 
препятствия Ваня се препъна на 
първата бариера, падна и с това 
свършиха олимпийските й амби-
ции.  

След полуфинала на 200 м за 
жени най-успешната българска 
атлетка в Лондон  Ивет Лалова 
сподели в микс-зоната пред жур-
налистите: „Ние сме една малка 
част от огромен спектакъл. Всич-
ко, което става тук, е свързано с 
интересите и огромните пари на 
телевизиите, спонсорите и МОК, 
а ние само играем в тази игра.”
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Петър Стойчев завърши девети в най-бързите 10 
км плуване в открити води в историята на олимпий-
ските игри и големите първенства досега. Направи го 
в страхотна конкуренция и в четвъртото си участие 
на летни олимпийски игри. 

Пред повече от 70 000 зрители, наобиколили езе-
рото в Хайд парк в сърцето на Лондон, 26-те плувци 
направиха страхотно шоу. Шестте обиколки по марш-
рута се превърнаха и в едно от най-посетените със-
тезания въобще по плувен маратон. 

Българинът тръгна добре, плуваше между 6-о и 10-о 
място почти през цялото време. След втората оби-
колка Стойчев бе 6-и на 4,6 секунди от водача, а след 
третата - десети на 5,8. След четвъртото завъртане 
вече бе седми на 5,7, но след петото - осми на 27,3.

Накрая от призовата осмица го разделиха 1,8 секун-
ди.  Последните два километра алжирецът Осама Ме-
лули взе водачеството и не го изпусна до края. Преди 
4 г. в Пекин той спечели на 1500 м свободен стил, а 
сега взе бронз на същата дистанция. И стана първият 
плувец с олимпийски отличия както в басейна, така и в 
откритите води на едни и същи игри.

Иначе тримата български плувци не развълнуваха 
особено олимпийския басейн в Лондон. Нина Рангело-

ва изпълни целта си да подобри най-силните си резул-
тати, записа три нови държавни рекорда. Направи го на 
олимпиада и това е повече от похвално. Но не влезе в 
полуфинал, за което сякаш имаше сили на 400 м св. стил. 

Екатерина Аврамова в на игрите не беше тази плув-
киня, която познаваме. Остана далеч от собственото 
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си високо равнище, което е фатално в олимпийския ба-
сейн. А поне на 200 метра най-добрият й резултат би 
и осигурил полуфинал. Катето бе свалила 5-6 килограма 
от тежък грип 20 дни преди игрите и не приличаше на 
себе си – и във водата, и извън нея. На пръв поглед бе 
много отслабнала, а в басейна – по-тромава от оби-
чайното. Но пък оптимистично е заредена с енергия 
каза, че нейната олимпиада ще е в Рио. Рангелова пък е 
убедена, че през 2016-а ще стартира на трети поред-
ни игри. 

Веселин Айдарски не се надскочи на 1500 метра сво-
боден стил и това в общи линии бе очаквано. Трудно 
беше да се повярва, че тренирайки и за 10 км в откри-
ти води, той ще постигне върхови резултати и в ба-
сейна. Крайно време е Айдарски да се определи къде ще 
стартира занапред – в откритите води или в басейна. 
Защото потенциалът му никак не е малък.

А Мартин Желев пострада от новия регламент на 
ФИНА – имаше покрит норматив “Б” в гърба, което до-
сега му осигуряваше олимпийско участие. Но в Лондон 
не влезе в списъка на плувците, одобрени от ФИНА за 
игрите. 

Петър.Стойчев

10 км 1.50,46,2 часа 9 място

Нина.Рангелова

100 м св. ст. 55,22 сек. 26 място

200 м св. ст. 1:59,21 мин. 23 място

400 м св. ст. 4:11,71 мин. 19 място

екатерина.Аврамова

100 м гръб 1:02,20 мин. 35 място

200 м гръб 2:15,44 мин. 32 място

венцислав.Айдарски

1500 м св. ст 15:34,81 мин. 28 място
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Без да сме имали супер очаквания, следва да обобщим, 
че маршалският жезъл – който по принцип се твърди, 
че стои в раницата на всеки войник – този път остана 
неизваден от саковете на много от българските олим-
пийци в Лондон. 

Фехтовка

Само добри думи заслужава младата ни сабльорка 
Маргарита Чомакова. Тя е причината българската фех-
товка да се завърне отново на големия олимпийски фо-
рум след продължило 16 г. отсъствие. Маргарита, която 
е дъщеря и възпитаничка на големия наш и световен ас 
от близкото минало Георги Чомаков – спечели квота в 
изключително трудна конкуренция, а самото присъствие 
на българка сред участничките в Лондон е знаменатал-
но. Според мястото в ранглистата жребият отреди на 
Маргарита много трудна съперничка още в първия кръг. 
Българката се изправи срещу европейската шампионка и 
трета в света Олга Харлан. Мачът бе равностаен само 
в началото, постепенно класата си каза думата, украин-
ката в крайна сметка надделя и така елиминира Чома-
кова. Самото участие на младата ни сабльорка на тези 
Игри обаче е един безценен опит и солидна заявка за 
нещо много повече на Олимпиадата в Рио след 4 години.    

Кану-каяк

В едноместния каяк на 1000 метра Мирослав Кирчев 
се бореше до последните метри за място във финал А, 
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където са най-добрите осем на света. С петата си по-
зиция в полуфиналите единственият ни представител в 
този спорт се класира за финал Б, той имаше и малшанса 
да попадне в по-силния като конкуренция полуфинал, но 
регламентът не признава времената, а само позициите в 
протоколите. Все пак 22-годишният Кирчев се предста-
ви отлично във втората по сила гонка и зае 11-о място 
в крайното класиране. 

Колоездене

В общия старт на колоезденето Данаил Петров бе 
сред финиширалите в това суперизтощително изпита-
ние. Той се нареди 61-ви, докато другият ни представи-
тел – Спас Гюров, се отказа по трасето и не завърши. 

Стрелба с лък

Прогнозите за представянето на световния шам-
пион на закрито в стрелбата с лък явор Христов не се 
оправдаха. След квалификациите нашият състезател 
бе елиминиран от мексиканец още в първия кръг и зае 
незавидното 33-о място.

Джудо

Нямахме много поводи за радост и в джудото. Един-
ственият ни олимпиец в този спорт – Мартин Иванов, 
отпадна безславно още в първия кръг от корееца с ка-

захстански паспрот Сергей Лим. Това отреди на нашия 
17-о място в крайното класиране на категория 66 кг.

Ветроходство 

Във ветроходството дебютантът на олимпи-
ади Йоан Колев остави добри впечатления с 26-ото 
си място в уиндсърфинга. За жалост скъсано платно в 
третата гонка не му позволи да се нареди по-напред, 
а наред с това преживя и фалстарт в една от надпре-
варите, което също му попречи да акумулира по-добър 
резултат.

Само добри думи заслужава и опитната Ирина Кон-
стантинова-Бонтемпс. На 36-годишна възраст тя успя 
да завърши 22-ра, като изпревари четири от съпер-
ничките си в олимпийската регата. При 23 години във 
ветроходството, това бе нейната четвърта поредна 
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олимпиада, след Сидни 2000, Атина 2004 (12-о място) 
и Пекин 2008 (19-о място). Ирина страдаше от конту-
зия в гърба, но въпреки всичко събра сили и финишира в 
тежката многодневна битка на клас RS:X.

Бадминтон

Петя Неделчева отпадна във втория кръг на олим-
пийския турнир. Елиминацията дойде малко неочаквано 
след създалото се впечатление, че – с опита си от пре-
дишните две олимпиади и с многобройните си успехи 
на големи световни турнири – тя е способна на много 
повече. Самата Неделчева също не бе доволна от себе 
си след Игрите в Лондон и от това 17-о място в край-
ното класиране. Петя обаче няма навършени 30 години, 
което е предпоставка за разръщане на още потенциал, 
шанс за своеобразен реванш и себедоказване в близко 
бъдеще. 

Тенис

Българският тенис ще запомни Игрите в Лондон с 
историческа първа победа при мъжете на олимпийски 
турнир. Григор Димитров започна отлично, като от-
страни Лукаш Кубот с 6:3, 7:6. Във втория кръг обаче 
българинът отстъпи пред Жил Симон с 3:6, 3:6, в мач 
продължил само 60 минути и това му отреди 33-о мяс-
то. Следва да отбележим, че Олимпиадата не дойде в 
подходящо време за Григор, който бе измъчван от кон-
тузии и не се намираше в най-добрата възможна фор-
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ма. Присъствието му в Лондон обаче се явява безценен 
опит за бъдещето на младия ни тенис талант.

Цветана Пиронкова бе натоварена с огромни оч-
аквания след достигането на полуфинал в турнир от 
Големия шлем година по-рано на същите тези корто-
ве в Уимбълдън. Българката стартира отлично, като 
спечели в първия кръг със  7:6 (4), 6:2 срещу 13-ата в 
световната ранглиста Доминика Цибулкова. До този 
момент нашата състезателка бе загубила и петте си 
мача срещу словачката, включително и на Олимпиада-
та в Пекин (където бе елиминирана във втория кръг). 
За жалост, обаче, Пиронкова след това не успя да по-
каже своя потенциал на най-удобната за нея настил-
ка – тревната. Цвети пак бе спряна във втория кръг 
– този път от Флавия Панета с 0:2 сега (5:7, 1:6). В 
първата част българката демонстрира добра игра и се 
опъна сериозно на италианската си съперничка. Стигна 
се до тайбрек, в който Панета демонстрира по-здра-
ви нерви и спечели. Втората част обаче бе изцяло за 
италианката. 

Цветана Пиронкова и Григор Димитров са сред 
младите и изключително талантливи български спор-
тисти. Те заслужават специално внимание с оглед на 
големия потенциал, който притежават за добро пред-
ставяне на Олимпийските игри в Рио през 2016 г.
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На 8 август 2012 г. министър-председателят на Ре-
публика България Бойко Борисов се срещна с част от 
българските олимпийци. На събитието, състояло се в 
посолството ни в Лондон, премиерът окуражи нашите 
спортисти и им пожела успех в оставащите старто-
ве. От олимпийците бяха Тервел Пулев, Ивет Лалова, 
Йордан Йовчев, треньорите Красимир Дунев, Найден 
Найденов и ръководителите на отбори и федерации Ва-
лентин Йорданов, Любо Генев, Красимир Инински, Данчо 
Лазаров и др. 

Срещата бе в непринудена обстановка и продъл-
жи около час, на нея присъстваха президентът на БОК 

Стефка Костадинова, генералният секретар на цен-
тралата Белчо Горанов и посланикът ни в Лондон Кон-
стантин Димитров. 

Заедно с премиера бяха и трима министри – на фи-
зическото възпитание и спорта Свилен Нейков, на ико-
номиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и на 
транспорта Ивайло Московски. 

Бойко Борисов разпита подробно нашите олимпийци 
за състезанията и подготовката им. По време на раз-
говора стана ясно, че правителството прехвърля зала 
„Христо Ботев” под мениджмънта на БФ волейбол. Ве-
роятно в близко бъдеще националният отбор по во-
лейбол ще играе мач пред пловдивска публика в една от 
новите зали там. Подготвя се и мач на брата на Тервел 
– професионалния боксьор Кубрат Пулев – в супертежка 
категория в зала Армеец в столицата. 

Премиерът и Стефка Костадинова изявиха увере-
ността си, че хората в българския волейбол ще се обеди-
нят и изгладят противоречията си в името на доброто 
бъдеще на този спорт. 

Българските олимпийци изразиха благодарността си 
за отделените от държавата грижи и средства, като 
благодариха на премиера за подкрепата в условията на 
всеобща световна криза. 

Президентът на БОК Стефка Костадинова връчи 
официална акредитация на Бойко Борисов като символи-
чен гост на Игрите, Красимир Инински му дари плакат 
от БФ Бокс, а Валентин Йорданов предаде на премиера 
специална фланелка и книга–алманах като подаръци от 
БФ Борба.
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На 9 август 2012 г. президентът 
на Република България Росен Плев-
нелиев посети олимпийското село 
в Лондон. Той се срещна с част от 
българските спортисти, след което 
мина през офиса на нашата делега-
ция и разгледа мястото, където са 
настанени спортисти и треньори.

Плевнелиев бе посрещнат на 
входа от кмета на селото Чарлз 
Ален, който му показа какво пред-
ставляват олимпийските медали. 
Президентът на България бе при-
дружаван от председателя на БОК 

Стефка Костадинова, генералния 
секретар на централата Белчо Го-
ранов, спортния министър Свилен 
Нейков и неговия заместник Лазар 
Каменов, посланика на България в 
Лондон Константин Димитров и др.

Президентът се разписа на спе-
циалната стена за гости, след това 
разговаря близо 20 минути с дошли-
те да го посрещнат на входа нацио-
нални волейболисти Владо Николов, 
Теодор Салпаров и Цветан Соколов. 
Капитанът Николов помоли прези-
дента да съдейства за приемане на 

Закон за спасяване на спортните 
школи и центрове.

Малко по-късно Плевнелиев и 
придружаващите го се снимаха пред 
петте преплетени кръга в центъ-
ра на селището и разгледаха най-
големия ресторант на планетата, 
какъвто в момента представлява 
огромния обект, осигуряващ изхран-
ването на над 10 000 души нонстоп 
ден и нощ в продължение на 20 дни. 
На излизане Плевнелиев се засече с 
тръгващите за тренировка волей-
болни национали, на които отново 
благодари за радостта, която даря-
ват на нацията и им пожела успех в 
следващите мачове. 

Пред българския офис Тервел Пу-
лев и останалите наши олимпийци 
посрещнаха президента, след което 
той разговаря с тях в зоната за от-
дих в продължение на повече от 30 
минути. 

„Вие сте хората, които в мо-
мента издигате духа на нацията. 
Продължавайте така, нека заедно 
да покажем, че българският народ е 
способен на велики неща”, каза Плев-
нелиев на раздяла с българските 
олимпийци.
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При огромен 
интерес преми-
на вечерта от 
Българския ден 
на Олимпийски-
те игри в Лон-
дон. Приемът, 
даден от пред-
седателя на БОК 
Стефка Коста-
динова, събра 
стотици бълга-
ри в салоните на 
един от елитни-
те столични хо-
тели и повдигна 
националното 
самочувствие 
на нашенците 
далеч от роди-
ната. 

Освен част 
от нашите 
олимпийци, сред 
гостите бяха 
президентът на 
Република Бълга-
рия Росен Плев-
нелиев, министъ-
рът на спорта 
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Свилен Нейков, посланикът на Репу-
блика България в Лондон Константин 
Димитров, генералният секретар на 
БОК Белчо Горанов и др. Всички те 
поздравиха българските олимпийци, 
като изтъкнаха отличията на Стан-
ка Златева и Тервел Пулев, невероят-
ното постижение на Йордан Йовчев 
и пожелаха успех на участващите до 
края на Игрите. 

 „Спортът ни обединява като на-
ция и ни кара да се чувстваме по-бъл-
гари с успехите на нашите отбори и 
състезатели”, заяви г-жа Костадинова. 

Свилен Нейков изтъкна ангажира-
ността на държавата към спорта, а 
президентът Росен Плевнелиев из-
рази убедеността си, че българските 
състезатели и треньори в Лондон 
ще привлекат в бъдеще много млади 
наши сънародници за каузата на спор-
та.



Подготовката за предаванията 
от олимпийските игри в Лондон за-
почна още през есента на 2010 го-
дина. В първия месец на 2011 година 
УС на БНТ одобри концепцията за 
отразяване на игрите със студиен 

комплекс от Международния теле-
визионен център в Лондон и проек-
та на бюджет. 

През лятото БНТ закупи права 
за отразяване на параолимпийските 
игри, което щеше да се случи за пър-

ви път в историята, но този риск 
по-късно се оказа напълно оправдан. 

Отразяването на място на едно 
събитие от 17 последователни 
дни, със състезания, които започ-
ват в 10 часа сутринта и завърш-
ват в 2 след полунощ, можеше да 
стане с един минимален екип от 
30 души. Това показваше практика-
та от Пекин 2008 и Ванкувър 2010. 
Концепцията за Лондон помогнаха 
да разработим моите заместни-
ци Боряна Тончева, Камен Алипиев, 
като на финалната права се вклю-
чиха по-младите Евгени Николов и 
Петър Иванов. 

Неоценима с опита си от една 
дузина олимпийски игри, разбира се, 
беше Галина Митрева, неуморният 
координатор на подобни проекти с 
„майката” – Eвропейския радио-те-
левизионен съюз (EBU). Истинска 
симфония от сървъри, мегабайтове, 
технически устройства в HD сре-
да кипеше в главата на инжeнери-
те Зоя Сталева и Иван Тодоров. 
Все хора, които бяха доказали на 
последните олимпиади, че могат да 
направят умален модел на концеп-
циите, по които работят големи-
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те: NBC, BBC, ARD/ZDF, RAI, TF1 и 
т.н. 

 Това изискваше едно перо за 
командировъчни разходи, за които 
„доброжелатели” започнаха да напя-
ват в ухото на ръководството, че 
телевизионерите в Лондон щели 
да бъдат повече от олимпийците, 
че можело да стане голям проблем 
и прочие съчинения. Трудно е да 
втълпиш на такива закостенели 
мозъци защо всички телевизии, за-
купили права за олимпийските игри, 
първото, което правят, е да си за-
пазят място за студио в сърцето 
на Лондон и да си закарат там ка-
мерите, сървърите, репортерите, 
режисьорите, монтажистите и 
коментаторите.

Добре, че все пак БНТ има шан-
са да е ръководена от кадър на ди-
рекция „Информация”, който лично 

преживя и участва в отразяването 
на игрите през 2004 г. в Атина. Ге-
нералният директор Вяра Анкова 
удържа този професионален модел, 
който стартирахме през 2008 г. в 
Пекин и който единствено позво-
лява: 

– телевизията по най-динами-
чен начин да превключва всеки от 
стотиците видео сигнали, с които 
разполага в Лондон, с цел да покаже 
българските участници и да се съ-
образи „в движение” с последните 
промени в програмата им; 

– коментаторите да предават 
на живо – на 20 метра от главните 
действащи лица, било то англий-
ската кралица, Юсеин Болт, Майкъл 
Фелпс, Кобе Брайънт или Станка 
Златева;

– водещите и репортерите 
първи да могат да изтръгнат непо-

средствено след края на състезани-
ето щастливите емоции на спор-
тистите ни или да ги провокират 
да леят сълзи, както стана с Петя 
Неделчева. Или просто да разгова-
рят със зведи от ранга на сестри-
те Уилямс и Роджър Федерер, както 
пък направи Антония Близнакова... 

Един модел, който, убеден съм –  
няма алтернатива, когато говорим 
за продуциране на олимпийски игри 
през ХХI век. Тази организация и 
буквално денонощния труд на це-
лия ни отбор в Лондон и екипа в 
София, ръководен от Люба Пашова, 
даде възможност БНТ за първи път 
да направи няколко неща. Рекорд-
на като времетраене програма: по 
БНТ 1 – 293 часа и за първи път по 
БНТ 2 – 85 часа. 

Връх по отношение на качест-
вото и технологията, реализиран в 
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студиото в сравнение с предишни-
те две олимпиади – в Пекин и Ван-
кувър. За първи път в историята 
на телевизията у нас БНТ отрази 
и излъчи в 17 последователни дни 
олимпийските игри във Full HD ре-
золюция и Dolby Digital 5.1 звук. На 
практика, това е първото HD сту-
дио, излъчвало в национален ефир. 

Няма нито едно събитие с бъл-
гарско участие, което да не е пока-
зано на живо или при първа възмож-
ност – на запис. Няма нито един 
спортист или треньор, който да 

не е дал ексклу-
зивно интервю 
първо за зрите-
лите БНТ. 

За първи път 
БНТ предаде 
цели състезания 
с коментари по 
спортове като 
кану-каяк в бър-
зи води, три-
атлон, колоез-
дене на шосе, 
батут, тенис 

на маса, ВМХ, задоволявайки най-
разнообразни вкусове. Благодарение 
на българските участници Григор 
Димитров и Цветана Пиронкова, в 
програмата акцентирахме с над 20 
часа върху тениса. 

Реализирано бе предаване с пър-
вата водеща – олимпийска шампи-
онка на България. Това беше дръз-
ката и винаги лъчезарна Тереза 
Маринова. Нейните 16 ежедневни 
студия с гостуващи спортисти и 
треньори – „Олимпиадата с Тере-
за Маринова” – събираха още в 10 

.

Среден.рейтинг,..
коментатори.на.отделни.спортове.и.
прeдавания

Процент.
хияди.

зрители
Пазарен.

дял.

1
лека.атлетика 
Евгени Николов, Тереза Маринова 4.6 320 21.6

2
художествена.гимнастика  
Боряна Тончева, Вера Маринова 4.3 299 27.8

3
Плуване.
Никола Ибришимов 3.6 254 17.6

4
Спортна.гимнастика  
Боряна Тончева, Вера Маринова 3.6 254 17.2

5
Борба 
Свобода Маданска, Радостин Любомиров 3.4 237 25.0

6
волейбол 
Сашо Йовков 2.5 175 23.4

7
Бокс 
Петър Василев 2.3 159 20.1

8
Колоездене 
Радостин Любомиров 2.1 146 16.3

9
вдигане.на.тежести 
Камен Алипиев 2.1 144 18.5

10
Гребане.и.кану.каяк 
Петър Иванов 1.9 130 16.1

11
Днес.на.игрите 
Методи Манченко, Камен Алипиев 5.1 354 18.9
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сутринта по 150 000 зрители в 
продължение на средно 75 минути. 
Отзивите във фейсбук-страница-
та валяха и всеки държеше да чуе 
мнението на Тереза, която имаше 
съвсем малко време да се подгот-
ви като водеща, но се хвърли смело 
във водовъртежа на игрите. 

Фамозната церемония по от-
криването на 27 юли, пресъздадена 
с брилянетн език от легендарна-
та водеща Вера Маринова и нейния 
партньор Камен Алипиев, отбеляза 
върха в гледаемостта на БНТ –  с 

пазарен дял от 35.6 %. 
Сайтът olimpiada.bnt.bg старти-

ра на 20 юли и до 13 август постиг-
на над 80 000 уникални посещения 
от 131 държави. И до днес оста-
ва най-пълния онлайн видеоархив 
за всичко случило се с българските 
спортисти на игрите на 30-ата 
олимпиада.

БНТ излъчи за първи път в исто-
рията си репортажи за всички наши 
участници от параолимпиадата. 
Още в новинарските емисии на деня 
показахме трите медала на Бълга-

рия – 2-та сребърни на Стела Енева 
и бронзовия на Радослав Златанов. 
Нова порция наслада преживяхме 
с двете тричасови церемонии по 
откриване и закриване от олим-
пийския стадион в Лондон. Десет-
те 30-минутни ежедневни обзорни 
предавания „Параолимпийски игри” с 
водеща Цветелина Абрашева нака-
раха десетки хиляди българи с фи-
зически проблеми да се почувстват 
удовлетворени, а „здравите” зрите-
ли – да преоткрият ценностите на 
спорта от друга гледна точка.
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Две българки украсиха олимпийския турнир по во-
лейбол и подкрепяха неотлъчно нашите момчета по 
време на Игрите в Лондон. Новоизбраната Мис „Нацио-
нален отбор“ Виктория Колева, определена за талисман 
на българските волейболисти и нейната предшестве-
ничка и известна като Мис „Национален отбор по фут-
бол” Маги Вълчанова бяха сред най-големите атракции 
по трибуните по време на мачовете на „лъвовете” в 
английската столица.

Виктория е убедена, че носи късмет на националите 
и че ги вдъхновява за победи. С нея неизменно в олим-
пийските зали бе стартиралата наскоро новия си про-
ект и извън България Маги Вълчанова, която предаваше 
своя опит на новата Мис „Национален отбор”.

„Припомних си колко е хубаво и каква положителна 
енергия е всичко това. Спортът наистина обединява и 
носи много радост. Вики я приемат страхотно навсякъ-
де където ходим, всички се снимат с нея. Чуждите от-
бори вече искат и те да си имат талисман, но толкова 
хубави като българките няма как да намерят“, твърди 
Маги Вълчанова. 

Двете момичета непрекъснато развяваха родния 
трибагреник по време на срещите на българските во-
лейболисти в Лондон и бяха сред най-следените от 
камерите. 

По трибуните стотици наши сънародници искаха да 
се снимат с родните красавици, което предизвикваше 
завистливите погледи на останалите.

август
Две българки „украсиха”  
олимпийския  
волейбол



БоК.ПоДПиСА.ДоГовоР.зА.СътРуДНичеСтво.

С.КитАйСКия.НоК

На 7 август 2012 г. националните олимпийски коми-
тети на България и Китай подписаха договор за сътруд-
ничество. Споразумението стана факт в една от зали-
те на „Уолдорф Хилтън Хотел” в Лондон. Договорът бе 
подписан от Стефка Костадинова, председател на БОК, 
и от президента на НОК на Китай Лиу Пен. С влизане-
то му в сила се създават много по-големи възможности 
за обмен на спортисти, треньори и научни кадри между 
двете страни. 

По време на церемонията г-жа Костадинова изрази 
задоволството си от факта, че БОК подписва споразу-
мение с една от най-могъщите спортни нации на плане-

тата. От своя страна г-н Пен заяви, че днешният ден е 
важен за китайското олимпийско семейство и че тяхна-
та страна държи изключително много на добрите взаи-
моотношения между двете държави. Той не пропусна да 
изтъкне отличните спомени, които има от България и 
специално от изявите на Костадинова в сектора за скок 
на височина.  

Двете страни си размениха подаръци. От името 
на БОК Стефка Костадинова връчи на г-н Пен „Златна 
значка на БОК”, а китайците дариха миниатюрен порце-
ланов чайник с изобразени бягащи атлети. 

СтеФКА.КоСтАДиНовА.С.иНтеРвю.зА.FIVB.

По време на Игрите в Лондон президентът на БОК 
Стефка Костадинова даде пространно интервю за сай-
та на Международната волейболна федерация. Светов-
ната рекордьорка на скок височина направи това преди 
мача България – Австралия директно на трибуните в 
залата. 

Въпросите на журналиста бяха прекъсвани много-
кратно от стотици наши сънародници, желаещи да се 
снимат с една от най-великите в историята на леката 
атлетика. Стефка не отказа на никого автограф и разго-
варя надълго със зажаднелите за българска реч нашенци.

БоК.БлАГоДАРи.зА.МощНАтА.ПоДКРеПА

На 3 август 2012 година БОК изказа своята благодар-
ност към българската общественост и правителство-
то за оказаната подкрепа при подготовката и участи-
ето на Игрите. „От името на българските олимпийци, 
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ръководството на делегацията ни в Лондон още вед-
нъж изказва своята благодарност на цялата ни общест-
веност, на българската държава и лично на премиера 
Бойко Борисов за оказаната помощ при подготовката и 
участието ни на Игрите. Силно оценяваме подкрепата 
за спорта, който – както се вижда и от Олимпиадата 
в английската столица – е от огромно значение за ук-
репване националното самочувствие на всяка държава. 
Нека оставим на спокойствие нашите олимпийци, да ги 
подкрепим и да бъдем с тях в стремежа им да дадат 
своя максимум в най-значимия и мащабен форум на плане-
тата”. се казва в изявлението на Стефка Костадинова, 
водач на българската делегация на Олимпийските игри в 
Лондон.

МАРтиН.ПетРов.НА.МАчА..

НА.волейБолНите.Ни.НАциоНАли.

Българската футболна звезда Мартин Петров и съ-
пругата му изгледаха на живо мача на българските волей-
болни национали срещу Аржентина. Двамата пристигна-
ха пред залата час по рано и се сляха с хилядите чакащи 
да влязат българи. Той изгледа срещата от горната 
трибуна на залата, а накрая не отклони стотиците ис-
кания за общи снимки и автографи.
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Три медала спечели България от 
XIV Летни параолимпийски игри в 
Лондон. Две сребърни и едно брон-
зово отличие извоюваха героите 
ни Стела Енева и Радослав Злата-
нов.

Енева донесе двата сребърни 
медала с призовите си класирания 
в тласкането на гюле (F57/58) и 
хвърлянето на диск (F57/58). Брон-
зът заслужи Златанов в скока на 
дължина (F13). Другите ни шест 
участника се представиха достой-
но с доста резултати между шес-
то и осмо място.

Целият свят се възхищаваше на 
спортния дух, смелост, воля и не-
ограничените човешки възможнос-
ти на 4200 атлети с двигателни, 
сетивни и интелектуални увреж-
дания от 165 държави. Стартът на 
Параолимпийските игри в Лондон 
постави Кралица Елизабет Втора. 
На тържествената церемония по 
откриването тя бе в компанията 
на внука си принц Уилям, негова-
та съпруга Кейт Мидълтън, други 
членове на кралското семейство 
и президента на МОК Жак Рох. В 
шоуто, което не отстъпваше по 

нищо на церемонията по открива-
нето на Летните олимпийски игри 
дни по-рано, се включиха повече от 
3000 доброволци, 100 деца и 100 
професионални актьори. Светов-
ноизвестният физик Стивън Хо-
кинг пък отправи силно послание 
към участниците – „Погледнете 
звездите, а не в краката си!”.

Делегацията на България бе от 
лекоатлетите Стела Енева, Иван-
ка Колева, Радослав Златанов, Мус-
тафа Юсеинов, Даниела Тодоро-
ва, Дечко Овчаров и Ружди Ружди, 
както състезателката по джудо 
Ивомира Михайлова. Преди отпъ-
туването си за Лондон те бяха из-
пратени със специална церемония в 
„Арена Армеец”, на която бе напом-
нено, че страната ни участва в Па-
раолимпийските игри от форума в 
Сеул през 1988 година и досега има 
спечелени 4 златни, 5 сребърни и 2 
бронзови медала.

Попълването на кошницата с 
отличия продължи в Лондон Ра-
дослав Златанов. Великотърно-
вецът спечели бронзов медал в 
сектора за скок на дължина (F13). 
24-годишният лекоатлет прео-

доля 6,81 метра от петия опит, 
което е негово най-добро лично 
постижение. Шампион стана Луис 
Фелипе Гутиерес със 7,54 метра, 
което е нов параолимпийски ре-
корд. Втори остана Анхел Хименес 
със 7,14 метра. 14 състезатели от 
12 държави си оспорваха отличия-
та в скока на дължина. 

Радослав Златанов също така 
влезе във финала на 100 метра 
бягане (Т13) и зае шесто място с 
време 11,25 секунди. Той повтори 
постижението си от игрите в Пе-
кин преди четири години, а преди 
това във втората полуфинална се-
рия финишира втори с 11,10 секун-
ди, което е най-доброто му лично 
постижение за сезона. Той се от-
каза от бягането на 200 метра в 
категория T13, а през лятото спе-
чели два сребърни и един бронзов 
медал от Европейското първен-
ство по лека атлетика за спорти-
сти с увреждания в холандския град 
Стадсканаал.

Втория медал, и то сребърен 
за България от Параолимпийските 
игри в Лондон извоюва доказалата 
се Стела Енева в дисциплината 

132

септември
Три медала  
за българските герои  
от Параолимпийските игри

Инес Павлова



хвърляне на диск (F57/58). Варнен-
ката  постигна резултат от 36,56 
метра, а шампионка стана алжир-
ката Насима Саифи с 40,24 метра. 
Другата ни представителка в тази 
дисциплина Иванка Колева остана 
на осмо място в крайното класи-
ране.

Стела Енева обаче спечели и 
второ отличие в Лондон – отно-
во сребърен медал в тласкането на 
гюле (F57/58). Параолимпийката ни 
записа 11,38 метра, а първото мяс-
то в дисциплината с 11.43 метра 
и световен рекорд бе за мексикан-
ката Анхелес Ортиз Ернандес. В 
същата дисциплина Иванка Колева 
завърши на девето място с резул-
тат 9,10 метра при третия си 
опит, като това е и най-доброто 
постижение за нея от началото на 
сезона.

Дечко Овчаров зае осмото мяс-
то в хвърлянето на копие (F42), по-
стигайки 43,69 метра в най-добрия 
си четвърти опит. 32-годишният 
ни атлет обаче остана извън кла-
сирането в хвърлянето на диск в 
Лондон след три неуспешни опита.

В своята трета дисциплина 

Иванка Колева се класира на 16-о 
място във финала в хвърлянето на 
копие (F57/58), като събра 501 точ-
ки и постигна най-добър резултат 
от 14,3 метра във втория си опит. 

13-тата в тласкането на гюле 
от Пекин 2008 Даниела Тодорова 
сега завърши на шесто място в 
хвърлянето на копие в категория 
F54/55/56. Световната шампионка 
от първенството за спортисти с 
двигателни увреждания в ОАЕ през 
2011 година в същата дисциплина 
с 18,09 метра, постигна в Лондон 
най-доброто постижение в карие-
рата си в категория F55, като пра-
ти уреда на 19,25 метра.

Мустафа Юсеинов и Ружди Руж-
ди пък заеха 8-мо и 11-то място в 
хвърлянето на диск (F54/55/56) на 
Параолимпийските игри. 

Ивомира Михайлова отпадна 
на четвъртфиналите в катего-
рия над 70 килограма в турнира по 
джудо на Параолимпийските игри 
в Лондон. 22-годишната българка 
загуби от туркинята Назан Акин, 
която след това стигна до финал. 
На репешажите за бронзов медал 
Ивомира падна с ипон от рускиня-

та Ирина Калянова.
България раздели с Ирак 59-то 

място в класирането по медали на 
Параолимпийските игри със своите 
3 отличия – 2 сребърни и 1 брон-
зово. 75 нации попаднаха в това 
подреждане, като на форума имаше 
представители на 160 страни. Ки-
тай пък окупира върха с общо 231 
отличия (95 златни, 71 сребърни 
и 65 бронзови). Русия зае втората 
позиция със 101 медала (35, 38, 28), 
а домакините от Великобритания 
станаха трети със 120 (34, 43, 43). 

Най-голямата спортна надпрева-
ра за хора с двигателни, сетивни и 
интелектуални увреждания създаде 
десетки нови герои по примера на 
вече утвърдилите се Дейвид Уиър и 
Оскар Писториус. Британците пък 
отново впечатлиха всички с цере-
монията по закриването на Пара-
олимпийските игри. Поклон към всич-
ки участници отдадоха на бляскаво 
шоу 80 хиляди зрители в Лондон и 
милиони пред телевизионните ек-
рани. Впечатляващи и разтърсващи 
речи произнесоха официалните гос-
ти, а музикалната част бе поверена 
на звезди като Риана и Coldplay.
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На 17 септември 2012 г. един 
от най-големите спортисти на 
България борецът в класическия 
стил Петър Киров навърши 70 
години. Неговото име е символ 
не само на вдъхновяващи много-
бройни спортни победи на тепи-
ха, а и на приятелство, вярност 
и човечност, качества, които не 
позволиха то да бъде покрито от 
мъглата на забравата. Казват, че в 
спорта всяко време си има своите 
герои. Така е, но има спортисти, 
които са пример за години напред, 
въпреки че са постигнали успехи-
те си в „Своето си време“.

Най-напред Петър Киров има 
изключителна спортна визитка. 
Той е двукратен олимпийски шам-
пион – от Игрите в Мексико през 
1968 г и Мюнхен 1972 г. Малцина 
са спортистите ни покорили на 
два пъти олимпийския връх. Към 
успехите му е задължително да 
добавим и трите световни тит-
ли – Едмънтън 1970 г. (откъдето 
само Петър Киров се връща като 
световен шампион), София 1971 
и Катовице 1974 г. Четири пъти 
славният борец е шампион на 

Стария континент – Минск 1967 
г, Берлин 1970 г, Мадрид 1974 г. и 
Ленинград 1976 г. За силата и так-
тиката му на тепиха показателен 
е фактът, че в сборния отбор на 
бившия Съветски съюз от онова 

време, пробват срещу него 11 съ-
перници, но нито един не успява да 
го победи. На Петър Киров при-
надлежи още един рекорд в борба-
та, който в обозримо бъдеще едва 
ли ще бъде подобрен. Той е първи-
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ят носител на „Златния пояс“ в 
най-авторитетния международен 
турнир у нас „Никола Петров“ и 
11-кратен победител в него без 
нито една загуба!

С още нещо Петър Киров ще 
остане в историята на българ-
ската борба. Според думите на 
безспорния авторитет и лето-
писец на този спорт проф. Райко 
Петров „...неговата спортна кари-
ера в известен смисъл опроверга-
ва теорията за ранната спортна 
подготовка, тъй като започва да 

тренира системно на 21 години...“ 
Първият му треньор е Пантелей 
Боев и само след година занима-
ния момчето от ямболското село 
Калчево е републикански селски 
шампион (1964 г.), след още една 
– републикански шампион и член на 
националния отбор по борба. От 
тази 1965 г. започва забележител-
ният му победен поход в светов-
ната борба.

След като завършна ВИФ „Ге-
орги Димитров“ (сега НСА „Васил 
Левски) и прибавя към името си 

всички научни степени през м. но-
ември 2006 г., Петър Киров става 
професор след успешна защита на 
хабилитационния труд „Нестан-
дартното технико-тактическо 
майсторство в класическата бор-
ба“. Както в борбата, така и на 
научното поприще той е упорит, 
последователен и оригинален.

Петър Киров е носител на най-
високия държавен орден „Стара 
планина“ – първа степен, жест, 
подчертаващ тежестта на при-
носа му към родния спорт.

Днешният ден на големия шам-
пион проф. Петър Киров е все 
така активен, обществената му 
дейност е многопосочна. Винаги 
усмихнат, ведър, готов да помогне.

Може би младите спортисти 
ще открият посланието му в ду-
мите, които той обича да казва по 
празнични поводи:

„Състезавах се само за един 
клуб – „Академик“, борих се само в 
една категория – до 52 кг, на све-
товния тепих представях само 
една държава – България.“
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Отборът на ВипДент от Плов-
див спечели тазгодишното юби-
лейно издание на Каменица ФЕНкупа, 
след като отстрани по пътя към 
финала всичките си конкуренти. 

С Големия финал завърши юбилей-

ното издание на турнира. Десетата 
по ред Каменица ФЕНкупа бе изклю-
чително успешна – в надпреварата 
участваха близо 18 000 „звезди от 
квартала“, които изиграха над 1500 
мача и отбелязаха повече от 10 000 

гола. Българският олимпийски коми-
тет от години е партньор на съ-
битието. Заедно с корпоративните 
партньори – adidas, GLOBUL, Ford 
Moto-Pfohe и Samsung, юбилейната 
ФЕНкупа затвърди името си на най-
мащабния турнир по футбол за неп-
рофесионалисти в България.

Финалният мач противопостави 
бургаския „Ахелой“ срещу пловдив-
ския ВипДент, а крайният резултат 
бе 2:0 в полза на момчетата от града 
на тепетата. Шампионите получиха 
купата си от звездата от САщ '94 
Трифон Иванов, а „Каменица“ АД им 
подари възможността да посетят 
и гледат на живо мач на любимия си 
европейски отбор. Още на сцената, 
веднага след като получиха мечтана-
та шампионска титла, играчите от 
ВипДент официално обявиха, че ще 
гледат мач на своите любимци „Бар-
селона“ на техния „Ноу камп“.

Емоциите на публиката не бяха 
присъщи само за финалния мач – в 
полуфиналите „пловдивско дерби“ 
противопостави Калояново и Вип-
Дент, точно 4 месеца след мача за 
регионален шампион на Пловдив – 
тогава победата бе за Калояново. 
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Мачът завърши с наказателни удари, 
които изведоха ВипДент до фина-
ла. В другия финал „Ахелой“ и ВМВ 
(Севлиево) предложиха страхотно 
зрелище, а победителят бе решен 
отново с дузпи и така „Ахелой“ се 
класираха на финал. Четвърто мяс-
то остана за отбора на Калояново, 
а бронзовите медали отидоха при 
момчетата от Севлиево.

Отличните умения на „звездите 
от квартала“ направиха от Големия 
финал на ФЕНкупа 2012 най-атрак-
тивното спортно събитие в Албе-
на. Макар голямата награда да бе за 
отбора шампион, организаторите на 
Каменица ФЕНкупа и партньорите на 
турнира бяха помислили и за публика-
та. Футболният симулатор на adidas 
разпредели много спортни артикули, 
а официалният превозвач на Каменица 
ФЕНкупа – Ford Moto-Pfohe, „възроди“ 
една от любимите игри на ФЕНкупа-
та – футболното жонглиране. 

Другата индивидуална „футболна 
екскурзия“, осигурена от GLOBUL, бе 
предвидена за голмайстора на фи-
налната фаза. Двама бяха играчите с 
най-много попадения – Пламен Кру-
мов от „Ахелой“ и Филип Филипов 

от Клетката отбелязаха по 8 пъти 
и голямата награда трябваше да 
бъде определена чрез жребий. Късме-
тът се усмихна на Пламен, а за Фи-
лип остана специалната награда от 
adidas – оригинален екип на Милан с 
автограф на звездата Алешандре 
Пато и неговите съотборници.

Екип с автографи имаше и за най-
спортсменския отбор – „Кашкавал 
турист“. Момчетата от Габрово 
получиха екип на настоящия първе-
нец в Шампионската лига „Челси“ с 
автографи на най-големите звезди 

на тима. Овациите за приза „Най-
атрактивен играч“ получи Христо 
Чалъков от ВипДент. За титлата 
Голмайстор на финалния турнир се 
конкурираха двама играчи с равни 8 
попадения. След жребий призът бе 
присъден на нападателя на „Клет-
ката“ – Филип Филипов. По време 
на двата дни от Големия финал на 
ФЕНкупа 2012 Мартин Емилов от 
севлиевския ВМВ допусна едва 2 по-
падения във вратата на своя отбор, 
което му донесе титлата “Най-до-
бър вратар“.
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1200 души бягаха в трите дис-
танции – на 2,5, 18 и 42,195 км на 
възстановения след 3-годишно 
прекъсване Софийски маратон. 
Класическото разстояние бе из-
минато от 70 души. Над 700 се 
пуснаха на 2,5 км, а 390 – на 18 км. 
Общият награден фонд бе 20 хиля-
ди, а победителите при мъжете и 
жените на 42,195 км взеха по 2000 
лв. Много предметни награди раз-
дадоха от “Мизуно” и “Адидас”.

Спортният празник бе допъл-
нен с баскетбол “3 на 3” и спринто-
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во бягане на 100 метра.
Възхищение предизвика участието на атлет с ув-

реждане, който измина 18 км, задвижвайки количката 
си с ръце. Детенце на 19 месеца пък премина финала, 
хванато за ръка от баща си. 

Шампион за първи път на класическия маратон ста-
на Шабан Мустафа с 2.28:21 часа. Втори и трети са 
Йоло Николов и Йордан Петров. 

“Очаквах по-силна конкуренция – каза Мустафа. – В 
последните 4 години съм сред най-добрите у нас на 
дълги разстояния.”

При жените най-бърза бе Ирена Кръстева с време 
от 2.55:43 часа. “Беше ми трудно, но съм много щаст-
лива от резултата – каза победителката. – Това бе 
първият ми маратон след 12 години прекъсване.”

В надпреварата на 18 км триумфираха Митко Ценов 
и Силвия Дънекова.

Олимпийският шампион на троен скок от Сеул 
1988 Христо Марков даде старт на бегачите, които 
се състезаваха на 18 км, както и на най-масовата дис-
танция от 2,5 км на Софийския маратон. Генералният 
секретар на БОК Белчо Горанов пък пусна лекоатлети-
те на класическата дистанция. БОК е съорганизатор 
на маратона заедно със Столична община. Състезани-
ето бе в подкрепа на кандидатурата на София за Евро-
пейска столица на културата през 2019 г.
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Световното по полумаратон 
в Каварна бе прието с насмешка, 
но накрая получи отлични оцен-
ки от цял свят. Самият факт, че 
България бе избрана за домакин на 
едно от петте глобални събития 
в годината на вековния юбилей 
на международната федерация по 
лека атлетика говореше за прес-
тижа на състезанието. Това обаче 
развълнува единствено атлети-
ческите среди в България, като не 
се стори интересно за нито една 
национална телевизия. Нищо, че 
картина получиха 161 държави в 
света, а в сайта на международна-
та федерация имаше хиляди посе-
щения за първенството.

Иначе световното още вед-
нъж доказа, че белите не могат да 
тичат на повече от 800 метра. 
Напоследък и това им се вижда 
трудно. Африканската доминация 
бе тотална, като единственият 
изпуснат медал бе в отборното 
при жените и той отиде в япо-
ния.

Още от старта при жените 
като стена напред тръгнаха три 
етиопки и три кенийки. Те се дви-
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жеха така почти до финала. На-
края обаче Месерат Хайлу спечели 
титлата за Етиопия след прекъс-
ване от над 5 години. И през пре-
водач на английски обясни скромно, 
че отскоро тренира, но при един 
от наставниците на великия Хай-
ле Гебреселасие.

Мъжкото състезание проте-
че под диктовката на полубога в 
дисциплината полумаратон Зер-
сенай Тадесе. Представителят на 
Еритрея вероятно доста тежко 
е преживял факта, че бе изпрева-
рен на предното световно в Ки-
тай и просто не даде на съперни-
ците си да дишат край морето. 
Още от началото той дръпна 
сериозно, като единствената ин-
трига остана дали ще мине под 
гросмайсторската граница от 1 
час. Според всички специалисти 
трасето в Каварна предполагаше 
изключително бързо състезание. 
Но не бяха отчели неочакваната 
октомврийска жега. Тя все пак из-
цеди част от силите на Тадесе и 
той не успя за няколко секунди да 
бяга под час. Утеши се с петата си 
световна титла, което го прави 

№1 за дълги години напред.
Втори остана представителят 

на Етиопия Дереса Чимса, а брон-
зът остана за Джон Муангаги от 
Кения. Каварна се превърна в лоб-
ното място на най-силната школа 
в дългите бягания, като кенийците 
останаха само с едно злато, и то в 
отборното при мъжете.

Истинската атракция обаче бе 
импровизираната щафета в цен-
търа на курортния град за 100-го-
дишнината на международната 
федерация по лека атлетика. В 

нея се включиха двама министри – 
Цветан Цветанов и Свилен Ней-
ков, както и легенди като Стефка 
Костадинова, председател на БОК, 
Христо Марков, Ивет Лалова, Ев-
гени Игнатов, Даниела Йорданова 
и още куп други велики имена в бъл-
гарския спорт. А вицепрезидентът 
на международната федерация 
Сергей Бубка съжали, че и той не 
се е съблякъл на площада в Каварна. 
Но отново остана впечатлен от 
престоя си в България, където се 
чувствал у дома си. 
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Олимпийците ни на летни-
те игри в Рио де Жанейро през 
2016-а ще бъдат с екипировка-
та на испанския гигант Джома 
(JOMA).

Контрактът е за 4 години и 
включва още вторите младеж-
ки олимпийски игри „Нанждин 
2014“, както и европейските 
младежки фестивали за 2013 и 
2015 г.

Договорът бе подписан от 
председателя на БОК Стефка 
Костадинова и Иван Василев, уп-

равител на Джома-България.
На церемонията в грандхо-

тел „София“ присъстваха още 
Хосе Емануел Лопес, председа-
тел на Управителния съвет на 
компанията, Сантяго Фернандес, 
търговски директор, послани-
кът на Испания у нас Хосе Луис 
Тапиа Висенте, Белчо Горанов, ге-
нерален секретар на БОК, както 
и олимпийските шампиони и ме-
далисти Боян Радев, Александър 
Томов, Ваня Гешева, Евгения Рада-
нова и др.

„Въпреки финансовата криза 
„Джома“ прояви интерес към Бъл-
гария и Българския олимпийски 
комитет – заяви Стефка Кос-
тадинова. – Лично разгледах ко-
лекциите им вчера. Облеклата са 
много красиви и най-вече много 
качествени. щастлива съм, че ще 
си сътрудничим с фирма, която 
оцени достойно нашите успехи. 
А в бъдеще голямо внимание ще 
обърнем и на децата, останали 
без родителски грижи.“

„Джома“ е с 60-годишна исто-
рия. Облеклата им се изнасят в 
над 70 страни по света, а дрехи 
се шият за състезатели от над 
50 вида спорт. 

На последните игри в Лон-
дон с „Джома“ бяха облечени ис-
панските лекоатлети, както и 
олимпийците на Мароко, Молдо-
ва, Хондурас. 

В ролята на манекени влязоха 
олимпийският медалист Йордан 
Йовчев и Ралица Милева. Имени-
тият ни гимнастик обяви, че още 
не е решил дали ще се състезава 
в Рио, но ще подкрепя нашите 
олимпийци на игрите след 4 г.
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ГеНеРАлНият.СеКРетАР.НА.

БълГАРСКия.олиМПийСКи.КоМитет.

Белчо.ГоРАНов.отПРАзНувА.

50-ГоДишеН.юБилей

Бившият национален състеза-
тел по борба и самбо в юношески-
те и младежки селекции в момента 
също така е и член на Юридиче-
ската комисия на Международната 
федерация по борба (ФИЛА). 

Горанов е роден на 15 октом-
ври 1962 г. в Казанлък. По обра-
зование юрист,  специализирал 
спортно право. Доктор от Дър-
жавния спортен университет 
„П. Лезгафт“ в Санкт Петербург 
(Русия). В кариерата си в админи-
страцията минава през главен 
юрисконсулт на БСФС (1990–1992 
г.), съветник по правни и админи-
стративни въпроси на БФ по боp-
ба (1995–2002 г.), началник на каби-
нета на президента на Българския 
футболен съюз (2003–2004 г.), от 
2005-а е член на законодателния 
и правен департамент на Меж-
дународната федерация по борба 
(ФИЛА) и понастоящем генера-
лен секретар на Българския олим-
пийски комитет.

ПРеДСеДАтелят.НА.БълГАРСКия.

олиМПийСКи.КоМитет.СтеФКА.

КоСтАДиНовА.Бе.НеизМеННА.

чАСт.от.QATAR.AIRWAyS.туРНиР.НА.

шАМПиоНКите.С.НАГРАДеН.ФоНД.

750.хиляДи.ДолАРА

Световната рекордьорка из-
гледа от първия ред голяма част 
от мачовете с участието на Цве-
тана Пиронкова, Мария Кириленко, 
Каролине Вожняцки, Надя Петро-
ва, Роберта Винчи, Сие Су-Уей, Дзе 
Джън, Даниела Хантухова и ре-
зервите София Арвидсон и Ализе 
Корне. Сред ВИП-гостите на над-
преварата бяха още президентът 
на България Росен Плевнелиев, ми-
нистърът на спорта Свилен Ней-
ков, Румяна Нейкова, Александра 
Жекова, Йордан Йовчев, Валентин 
Йорданов и други български спорт-
ни звезди.

С класирането си на полуфинал 
Цветана Пиронкова се изкачи с две 
места в световната ранглиста и 
завърши годината като 42-ра със 
1365 точки. Пловдивчанката по-
стигна историческо за българския 
тенис участие в такава фаза на за-
ключителната за сезона надпревара. 
Победителка в Турнира на шампион-
ките в София стана Надя Петрова. 
Рускинята се наложи над бившата 
№1 в света Каролине Возняцки от 
Дания с 2:0 сета. „Казах си, че това е 
последният ми мач за сезона и тряб-
ва да дам всичко от себе си. На кор-
та се чувствах изненадващо добре. 
Тази титла е едно добро постиже-
ние и хубав край на сезона. С една ху-
бава подготовка се надявам на още 
по-силна игра през следващия сезон. 
Чувствах се чудесно в София”, каза 
след триумфа си Петрова.
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Част от големите имена на род-
ния спорт видяха как Йордан Йов-
чев получи трофея на МОК „Спорт 
и устойчиво развитие“. Призът му 
бе връчен от председателя на БОК 
Стефка Костадинова за впечатля-
ващата му спортна кариера.

Илиана Раева, Таня Богомилова, 
Здравка Йорданова, Тервел Пулев, Ва-
лентин Йорданов, Христо Марков, 
Боян Радев и други бяха сред пока-
нените на церемонията по награж-
даването на най-добрия спортен 
гимнастик. На Летните олимпийски 
игри в Лондон Йовчев участва за 
6-ти пореден път, а в кариерата си 
има 22 медала от европейски и све-
товни първенства, четири от кои-
то от Олимпиади.

„След гласуване избрахме Йордан 
Йовчев да получи този трофей на 
МОК. Той е не само икона на българ-
ската, но и на световната спортна 
гимнастика. Данчо най-много заслу-
жава. Едно голямо благодаря на него. 
Решихме днес да го наградим, защо-
то утре пътува за Мексико, където 
ще подготвя шоу програми“, каза 
Стефка Костадинова, преди да пре-
даде статуетката от МОК в ръце-

те на Йовчев.
Самият гимнастик пък сподели 

с усмивка: „Не съм единственият, 
но при избора сигурно е надделяло 
спортното ми дълголетие. Благо-
даря на МОК и БОК. Изключително 
съм горд.“

Боян Радев пък направи още един 
подарък на Йордан Йовчев – мини 
статуетка с реплика на главата 
на именития борец, с думите: „Чес-
тито на големия спортист и човек 
Йовчев. Бъди горд със себе си. Пода-
рявам ти моята глава, защото един 
ден като закъсаш, ще вземеш 1 000 
000 лева и ще се оправиш. За други-
те такива мини статуетки ще има, 
като станат като Данчо, за да под-
сигурят бъдещето си.“

След церемонията по връчване-
то му на трофея на МОК „Спорт и 
устойчиво развитие“, най-големият 
български гимнастик Йордан Йовчев 
разкри, че е стартирала организа-
цията по неговия бенефис. Шоуто 
на спортната гимнастика ще бъде 
догодина в Арена Армеец с участи-
ето на редица големи имена на този 
спорт. Самият настоящ президент 
на БФСГ към момента не иска да 

казва други подробности, а утре за-
минава за Мексико, където ще вземе 
участие в три шоу програми. Йов-
чев се похвали, че над 200 деца тре-
нират ежедневно в реновираната 
зала на стадион „Раковски“, но мъж-
кият ни национален отбор е конту-
зен и преди дни Велислав Вълчев се е 
върнал от Франция със счупен крак.

Ето какво още каза Йордан Йов-
чев:

Това е една признателност за дъл-
голетието в спорта и за това, кое-
то съм оставил след себе си. Може би 
след време ще има някаква носталгия, 
но тъга за момента не чувствам. Не 
усещам и огромна липса, защото на-
мирам време да влизам в залата, да 
поддържам форма, въпреки че няма 
закъде да се състезавам. Не е дошло 
времето за тъга, вероятно ще има и 
такова. Единствено се радвам, че има 
признателност рано или късно. Случ-
ват се хубави неща. Спорт ще има в 
България, просто часовникът се вър-
ти, един път имаме силни моменти, 
друг път – слаби.

Сега в Мексико ще помагам за ор-
ганизацията на трите шоу програми 
в Мексико Сити и Монтерей. Най-ве-
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роятно и ще взема участие. Съвсем скоро ще ви кажа и кога 
в „Арена Армеец“ ще има голяма галавечер на спортната 
гимнастика. Работим по въпроса. Най-вероятно ще бъде до-
година! Едно такова шоу за да стане, най-малкото трябва 
да поканиш звездите и медалистите от последната Олим-
пиада. Една България заслужава да види в гимнастиката кои 
са победителите.

Влизам в залата заради себе си. Не се готвя за никакви 
състезания. Ще го правя, докато чувствам липсата и си го 
допълвам. Всяко начало има и край. Ще е хубаво самия край 
да го направим с едно хубаво тържество, на което хората 
да видят за последен път Йордан Йовчев на сцената! Това 
е нещото, което бих желал да се случи и което да дам на 
хората, които са ми помагали и мога да ги вдъхновя. Ако 
успея да се справя с едно такова мероприятие, това ще е 
добър завършек.

Националният отбор върви добре, имат доста контузии, 
правилникът се променя, искат много трудност да имаш. 
Не става лесно, отнема много време. Вече ограничаваме де-
цата, защото след като реновирахме „Раковски“, след 18 
часа има над 200 деца. Нямаме толкова треньори, които да 
изпълняват дейността си, а повече от 6-7 деца не може да 
сложиш в група. Има страхотен интерес у нас към спортна-
та гимнастика. В мъжкия ни отбор в момента почти всички 
са контузени. Съвсем скоро Велислав Вълчев се върна от 
Франция със счупен крак. Този спорт е страшно травма-
тичен и опасен. За да бъдеш в топ ниво, във времето на 
подготовка, има страхотен риск в отделните елементи. 
Една от причините, поради които спирам, е, че имам доста 
контузии.
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На 24 ноември 2012 г. с пищна 
галавечер в Барселона завършиха 
церемониите по отбелязването 
на вековния юбилей на Междуна-
родната федерация по лека атле-
тика ИААФ. Освен обявяването 
на най-добрите в този спорт за 
2012 година, събитието ще се за-
помни и с учредяването на Зала на 
славата, което се случва за първи 
път в атлетиката. 

Първите, които бяха определе-
ни чрез дълго обсъждане, номина-
ции и избор от специален Панел, са 
24-ма легендарни спортисти, кои-
то са с признат неоспорим принос 
и изключителна роля в развитие-
то на този спорт през послед-
ните 100 години. Сред тях има и 
една българка – Стефка Костади-
нова. По този начин настоящата 
световна рекордьорка в скока на 
височина застава редом до фено-
менални личности като Карл Луис, 
Себастиан Коу, Сергей Бубка, Ал-
берто Хуанторена, Джеки-Джой-
нър-Кърси, Майкъл Джонсън, Джеси 
Оуенс и др. 

С 209 см Стефка притежава 
повече от 25 години върховото 

постижение в 
скока на висо-
чина и е без-
спорната № 1 
в тази дисци-
плина за всички 
времена. Олим-
пийската шам-
пионка от Ат-
ланта 96 има 
във визитката си още 7 световни 
и 5 европейски титли.

Председателят на БОК предиз-
вика огромен интерес по време на 
тържествата в Барселона. Тя бе 
сред най-търсените за интервю-
та, снимки и автографи. 

На събитието в Овалната зала 
на Каталунския национален музей 
на изкуствата присъстваха по-
вече от 800 гости, сред тях 200 
олимпийски шампиони, елитът на 
световния спорт и олимпийското 
движение. 

 Водещи на церемонията бяха 
Джонатан Едуардс, световен ре-
кордьор на троен скок и Юдит 
Маско, нашумяла местна актриса 
и модел. На огромна видеостена 
бяха припомнени с кратки клипове 

незабравимите моменти от по-
следните 100 години в атлетика-
та. 

Хор от 100 певци изпя химна на 
ИААФ, след което бяха официално 
обявени първите 24-има влизащи 
в Залата на славата. Тези 13 от 
тях, които присъстваха на цере-
монията, бяха повикани на сцената 
и представяни един по един пред 
аплодиращите ги гости, а прези-
дентът на ИААФ Ламин Диак им 
връчи специален трофей – стилна 
статуетка. 

На сцената също така бяха от-
личени и избраните за атлети на 
2012 Юсеин Болт и Алисън Фи-
ликс, поздравления получиха и оп-
ределите за най-добри млади със-
тезатели за сезона.
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Председателят на БОК Стефка 
Костадинова прие мониторинго-
вата група на Съвета на Европа по 
изпълнение в България на Европей-
ската конвенция за борба с допинга. 
В срещата участваха Белчо Гора-
нов, генерален секретар на БОК, и 
д-р Виолета Заркова, изпълните-
лен директор на антидопинговия 

център. Г-жа Костадинова запозна 
представителите на СЕ с полити-
ката на комитета в областта на 
борбата с допинга и най-вече с уси-
лията в сферата на възпитанието 
и информацията за последиците 
от употребата на допинг с оглед 
превенция сред младите спорти-
сти. Обсъдени бяха въпроси, каса-

ещи Международния спортен ар-
битраж в Лозана и политиките на 
МОК и ВАДА.

Членовете на мониторинговата 
група  изразиха задоволството си 
от свършената работа от Българ-
ския олимпийски комитет в сферата 
на борбата с допинга. Президентът 
на Португалската антидопингова 
организация подчерта отличното 
впечатление на цялата делегация 
от доброто сътрудничество меж-
ду БОК, антидопинговия център и 
правителството. 

Положително бе оценена и рабо-
тата на дисциплинарната комисия 
на БОК и Българския спортен арби-
траж като независими инстанции и 
бе изразена благодарност към коми-
тета за активното подпомагане на 
тяхната дейност.

По-рано през деня делегация-
та има срещи и с председателя на 
Българския спортен арбитраж доц. 
д-р Маргарита Златарева и Цветан 
Атанасов, член на арбитражната 
колегия, както и с председателя на 
Дисциплинарната комисия на БОК 
Николай Маринов и доц. Камен Пло-
чев, член на ДК.
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Както всяка година, така и в края 
на 2012-а започна голямото „брое-
не на пилците”, т.е. на спортните 
успехи. Всяка спортна федерация 
прави равносметка и обявява своя 
десетка на най-добрите за годи-
ната, институциите – държавни и 
обществени, приготвят чувалите 
с подаръци за отличниците. Е, ви-
сокосната олимпийска не ни дари с 
очакваните титли и медали, но ня-
кои спортове традиционно си взе-
ха полагаемото от европейски, све-
товни първенства, световни купи и 
големи турнири. Улисани в големите 
си надежди за събитието на годи-
ната – Игрите на ХХХ Олимпиада 
в Лондон, сякаш почти не забеляз-
вахме мнозината млади и много та-
лантливи наши спортисти, които 
постигнаха чудесни резултати и 
заслужиха аплодисменти за свои-
те победи. И тук идват годишни-
те награди на фондация „Български 
спорт” – „Спортен Икар“ 2012, чи-
ето специализирано жури присъжда 
престижните призове в различни 
категории и възмездява поне мо-
рално спортистите за техните 
усилия. 

За 21-ви пореден път фондаци-
ята организира церемонията по 
връчването на наградите отново 
съвместно с Българския олимпийски 
комитет и отново в Градската ху-
дожествена галерия, която се оказа 
тясна да побере всички желаещи да 
присъстват на бляскавото търже-
ство. За първи път тази церемония 
премина под патронажа на кмета на 
София Йорданка Фандъкова. Госпожа 
Фандъкова пропусна тържеството, 
но в галерията дойдоха министри, 
изявени български творци, попу-
лярни общественици, музиканти, 
актьори, ръководители, треньори, 
олимпийски, световни, европейски 
шампиони, големи спортни звезди 
от близкото и по-далечното мина-
ло. За неповторимата атмосфера 
на галерията допринесоха и изпъл-
ненията на трио млади изпълнител-
ки от Музикалното училище в сто-
лицата. А призьорите по традиция 
получиха уникалните пластики на 
художника Христо Христов и ме-
дали и плакети на Българския олим-
пийски комитет.

Призовете бяха разпределени в 
три групи – специални награди на 

Управителния съвет на фондация 
„Български спорт”, награди на БОК 
за олимпийски медалисти и навър-
шили кръгли годишнини, деятели, 
допринесли за развитието на спор-
та и популяризиране на олимпий-
ските идеи, и „Спортни Икари” за 
най-добре представилите се спор-
тисти през 2012 г. Така с плакети-
те на фондацията бяха удостоени: 
Националният отбор по планинско 
бягане за юноши до 17 г., заел вто-
ро място на световно, ясен Иванов, 
5-и на Световна купа по батут, Бе-
тина Темелкова, европейски шампи-
он по джудо за девойки, Благой Най-
денов, европейски шампион по бокс 
за юноши, Ваня Иванова, световен 
шампион по самбо, Петър Стойчев, 
еврошампион по плуване, Станилия 
Стаменова, европейски първенец на 
кану, Антоанета Стефанова, све-
товен вицешампион по шахмат и 
световен шампион по ускорен шах, 
Кубрат Пулев, европейски шампион 
по бокс за професионалисти, защи-
тил титлата си за Интерконти-
ненталната купа на Международния 
боксов съюз за професионалисти, и 
проф. Пюзант Касабян за 60-годиш-
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специален приз за премиера

Здравка Йорданова



ната му дейност за развитие на ракетните спортове 
тенис, тенис на маса, бадминтон и скуош.

Стефка Костадинова, председател на БОК, и членове 
на Изпълнителното бюро връчиха Сребърна значка на 
МОК и диплом на Станка Златева, носител на сребърен 
медал по свободна борба от Олимпийските игри в Лон-
дон, Бронзова значка на МОК и диплом на Тервел Пулев, 
носител на бронзов медал по бокс от Олимпийските игри 
в Лондон. Награда на Европейските олимпийски комите-
ти – Европейски олимпийски Лоурел, получи Цеко Минев, 
председател на БФ по ски и член на ИБ на БОК, за изклю-
чителни заслуги в развитието на ски спорта в България и 
Европа. Медал „Спортът за един мирен свят” взе Михаил 
Касабов, за цялостен принос в развитието на спорта. 
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По повод навършване на кръгли и юбилейни годишнини 
Почетен плакет на БОК получиха Петър Киров, двукра-
тен олимпийски шампион по борба, на 70 г., Стоян Хранов,  
председател на СК „Левски“ и член на БОК, на 70 г. С ме-
дал „Спортът за един мирен свят” бяха наградени: Хасан 
Исаев, олимпийски шампион по борба от Монреал 1976, на 
60 г., баскетболистките Петкана Макавеева, носител на 
сребърен и бронзов олимпийски медал, Надка Голчева, със 
сребърен и бронзов олимпийски медал, Евладия Славчева, 
носител на сребърен олимпийски медал, Диана Брайнова, 
носител на сребърен и бронзов олимпийски медал, гребки-
нята Магдалена Георгиева, носител на бронзов олимпийски 
медал по гребане, Иван Бурчин, с бронзов медал по кану-  
каяк. Медал за „Олимпийска заслуга” бе присъден на Белчо 
Горанов, генерален секретар на БОК, навършил 50 г., и на 
Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и 
спорта. Почетен знак на БОК връчи шефът на олимпий-
ската ни централа Стефка Костадинова на Цветан Цве-
танов – вицепремиер и министър на вътрешните работи. 
Ежегодният приз „Надежда Лекарска“ за принос в олимпий-
ското образование и възпитание пък получи Даниела То-
мова, лектор на Националната олимпийска академия.
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В третата група бяха раздадени престижните при-
зове „Спортен Икар“ за 2012 г. в няколко категории. 
За „Най-проспериращ млад спортист” наградата взе 
талантливата ни биатлонистка Ния Димитрова – ев-
ропейска шампионка за девойки в спринта на 7,5 км, с 
бронзов медал в преследването на 10 км в Осръбле (Сло-
вакия), световна вицешампионка за девойки в спринта на 
6 км в Контиолахти (Финландия). За „Трайно присъствие 
в световния елит” бе наградена лекоатлетката Ивет 
Лалова, европейска шампионка на 100 м в Хелзинки, дос-
тигнала полуфиналите на 100 и 200 м на Олимпийските 
игри в Лондон 2012. В категорията за “Изключителна 
спортна кариера” бе награден феноменалният ни гим-
настик Йордан Йовчев – седми на финала на халки при 
рекордното си шесто участие на Олимпийски игри в 
Лондон 2012. Призът за „Отбор на годината” получи на-
ционалния отбор по волейбол мъже, класирал се на 4-о 
място на Олимпийските игри в Лондон, достигнал до 
4-о място и в Световната лига.

„Спортен Икар” за достойно представяне за 2012 г. 
получиха нашите медалисти от Олимпийските и Пара-
олимпийските игри в Лондон Радослав Златанов (лека ат-
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летика), бронзов медалист в скока на дължина от Пара-
олимпиадата в Лондон 2012, със сребро и бронз в скок на 
дължина и 100 м на Евро 2012 за спортисти с увреждания в 
Холандия, Тервел Пулев (бокс), бронзов медалист от Лон-
дон 2012 в кат. до 91 кг, Станка Златева (свободна борба), 
носител на сребърен медал от Лондон 2012 в кат. до 72 
кг, Стела Енева (лека атлетика), с два сребърни медала на 

диск и на гюле от Параолимпийските 
игри в Лондон 2012, европейска шам-
пионка на гюле, със сребърен медал на 
диск от Евро 2012 за спортисти с ув-
реждания в Холандия.

Журито на фондация „Български 
спорт” присъди и една Специална на-
града за мъжество на ватерполиста 
Иван Тодоров за проявата на изклю-
чителна воля и дух да тренира и да 
се състезава въпреки протезата на 
левия крак, участвал до края в Дър-
жавното първенство за мъже през 
сезон 2011–2012 с отбора на „Лев-
ски”. Тодоров, който в момента е на 
39 г., е получил тежката контузия 
при инцидент преди 22 г., а години 
след това, когато успява да се сдо-
бие с подходящата протеза, се връ-
ща във водата, за да продължи със-
тезателната си кариера. 

За първи път ръководството на фондацията при-
съди и една Специална награда – „За реален принос към 
спорта”, на премиера Бойко Борисов. Спортният ми-
нистър Нейков и вицепремиерът Цветанов поздравиха 
всички наградени за успехите и приноса им в развитие-
то и популяризирането на спорта и им пожелаха нови 
успехи.
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По време на Генералната асам-
блея на Европейските олимпийски 
комитети (ЕОК), състояла се на 7 и 
8 декември в Рим, беше взето исто-
рическо решение за провеждане на 
Европейски игри. Всички континен-
ти под една или друга форма орга-
низират континентални игри. Сега 
вече и Европа ще има своя най-голям 
спортен форум. През последните 
години проектът за организиране 
на  Европейските игри се разви зна-
чително. ЕОК създаде специална ко-
мисия за разработването му, която 
представи доклад пред асамблеята. 

За домакин на Първите Европей-
ски игри, които ще се състоят през 
2015 година, бе избран град Баку, 
Азербайджан. 

Тези игри ще се организират на 
всеки 4 години, в годината преди 
Олимпийските игри. Предвижда се 
програмата да включва 15 олимпий-
ски и 2 неолимпийски спорта.  Дати-
те на игрите ще бъдат уточнени на 
по-късен етап, като идеята е те да 
се проведат в рамките на 2 седмици 
в края на пролетта или началото на 
лятото. В тях ще участват около 
7000 спортисти от Европа. 
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