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Т

ова е най-чаканият,
най-важният миг за
всеки един студент.
Ето, че дойде отново този
момент за близо 200 наши
студенти, които вече са „Бакалавър“ или „Магистър“
на Национална спортна
академия „Васил Левски“.
Многофункционалната зала
се оказа тясна за да побере
всички завършили, както
и гостите на абсолвентите.
Оттук те вече потеглят по
своя път. Едни ще продължат да учат, а други вече
като завършени специалисти ще предават своя опит.
Но всички ще запазят в
себе си духа на Академията.
Затова и този брой е много студентски. В него има
не само поредните наши
спортни успехи (стр. 6–7),
но и откровения за следването (стр. 3–4). Разбира се
отправен е и взор към новата кандидатстудентска
кампания (стр. 8), защото
от там започва всичко!

На добър час!

Н

а 12 февруари 2019 г., на церемония по награждаване
на най-добрите висши училища в България за 2018 г.,
Национална спортна академия „Васил Левски“ за
поредна година бе отличена за лидерската си позиция в
професионално направление „Спорт“.
На събитието присъства ректорът проф. Пенчо Гешев, който
получи наградата за престижното първо място от волейболната легенда Любо Ганев. „Това е академията, където се
възпитават най-големите учители и треньори. Те са тези,
които могат да запалят искрицата на спорта у децата“,
заяви изтъкнатият бивш спортист в поздравлението си.
„Не е толкова важно само да наградим най-добрите висши
училища, а да ги стимулираме да се развиват“. Това това
пък от своя страна отбеляза министърът на образованието
и науката Красимир Вълчев и призова висшите училища
да концентрират усилия там, където са силни, тъй като
все повече ще се говори за недостиг на кадри в определени
професионални направления и специалности.

Отново №1

Още за и от абсолвентите На стр. 2-4
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ВЪЛНУВАЩО:
С ТОГИ И ШАПКИ
На 7 март на официална
церемония в Многофункционалната зала на НСА получиха дипломите си повече от 200
бакалаври и магистри. Водещ
бе зам.-ректорът по учебната
работа проф. Николай Изов.
Щастливото събитие споделиха и емблематични спортисти,
завършили магистърските ни
програми – златните момичета
Ренета Камберова и Цветелина
Найденова („Спортна журна-

листика“), световният шампион по бокс Детелин Далаклиев
(„Спортен мениджмънт“) и
най-титулуваната бадминтонистка на България Петя Неделчева („Спорт и сигурност“)
получили дипломите си лично
от ректора проф. Пенчо Гешев.
В поздравителното си обръщение той пожела на абсолвентите да изпълняват с отдаденост и успех всичко онова,
което са научили в Академията

Мигът е незабравим: вече с диплома в ръка

Как една магистратура
промени живота ми
Преди броени дни получих дипломата си от магистърската програма „Спортна журналистика“ на Национална спортна академия
„Васил Левски“. Знаете ли, чувството е странно, защото всичко свързано с учебния процес за мен завърши точно с тази магистратура.
Приключи, но отвори нови врати за мен самия. Донесе ми много
радостни моменти, за които мечтаех и за нито един миг не съжалих,
че избрах спортната академия за моята магистратура и точно тази
специалност. Преди това се дипломирах като бакалавър в УниБИТ.
Спортът за мен е голяма част от живота ми, дори и да съм
спрял отдавна да се занимавам професионално. Именно и
затова избрах да се насоча към спортната журналистика, за
да бъда близо до това, което най-обичам. А това, което обичам е мое хоби, защо не го превърна и в професия, нали?
Да, макар и за година, и половина успях да се потопя в духа на
Академията. За това време се промених и аз. Ако може да се каже
приемам нещата, които се случват около мен с друг мироглед.
Амбицирах се още повече да достигам целите си, които съм си
поставил. Запознах се със страхотни хора, които помогнаха за това
мое лично развитие. С някои оставаме добри приятели именно
заради НСА и съм благодарен на съдбата, че бе така благосклонна
да ни събере. Благодарен съм и на доста преподаватели през периода на магистратурата, а още и в Адаптивния семестър, че ме
научиха на не малко неща, които използвам сега, ще използвам и
за в бъдеще. Също така за всички лекции и упражнения, които ни

и да носят гордо нейното име
през целия си професионален
път. Още две от златните момичета – Християна Тодорова
и Михаела Маевска – завършиха успешно магистратура по
спортна журналистика, но не
успяха да присъстват в залата
поради неотложни ангажименти. Председателят на Студентския съвет на НСА, дейната и
амбициозна Мария Родева,
също получи дипломата си – за
магистър по спорт и сигурност.
Aбсолвентите бяха поздравени
от Академичното ръководство,
а ректорът връчи дипломите
на завършилите с най-висок
успех. С пълно отличие сред

магистрите са треньорката
по художествена гимнастика
Камелия Угринова („Спортна
журналистика“), Далия Зафирова („Спортен мениджмънт“),
Весилина Иванова („Физическо
възпитание и спорт“) и Първолетка Станева („Младежки
дейности и спорт“) – носител на
приза „Студент на годината“ –
2018 на Националното представителство на студентските
съвети в категория „Педагогически науки“.
На й-многобройни бя ха
отличниците в магистърска
програма „Кинезитерапия“:
Виктория Калудова, Елени
Солому, Ива Александрова,
Ивелина Мавродиева, Михаела Митова, Николай Недев и
Станимир Стойчев.Бакалаврите с най-висок успех от трите
факултета са съответно: Ясен
Деянов – Факултет „Спорт“,
Лора Костадинова – Факултет
„Педагогика“ и Джанан Саид –
Факултет „Обществено здраве,
здравни грижи и туризъм“.Церемонията приключи с обща
снимка на випуска и символичното хвърляне на шапките
с пожелание „На добър час!“.

показаха, че можем да се справим и да бъдем по-уверени в това, с
което искаме да се занимаваме. Някои ще кажат, че журналистика
не се учи, защото е занаят и се „краде“. Да, така е, но благодарение на хората тук вече знам кое, как и защо в тази сфера. От
тук нататък всичко зависи от мен да се реализирам и използвам
знанията, които научих покрай Националната спортна академия.
За финал ще завърша с това, че всеки трябва да следва мечтите
си и да не се предава. И аз вече съм част от най-четения спортен
сайт в България – Sportal. bg. Смело мога да кажа, че успях да
започна своя журналистически път благодарение и на хората,
които срещнах тук в НСА „Васил Левски“. А ти ще можеш ли?
Мартин ЗЛАТАНОВ,
магистър по „Спортна журналистика“

Мартин в средата, заедно с колеги след дипломирането
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СЛЕДВАНЕТО В НСА,
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Първенец на випуска с
отличен (6.00) Камелия Угринова

Д

а „влезна“ или по-обра зова но ка за но, да
започна своето висше
образование в Национална
спортна академия „Васил Левски“ беше моята мечта. Това бе
и единственият университет, в
който си подадох документи,
след като завърших 12-ти клас.
Когато бях на 10 години, идол в
живота бе моята треньорка. Тя
от време на време ни разказваше
за вълнуващите си години, които е прекарала в Академията.
Всеки път, в който я слушах, желанието ми да тръгна по нейния
път се увеличаваше. Още в тези
неосъзната възраст, заявих на
моите родители, че когато порасна, искам да стана треньорка по
художествена гимнастика. Те,
за мое щастие, ме подкрепиха.
Родителите ми бяха и хората,
които ми помагаха, по всякакъв
начин, да следвам тази цел. Не е
тайна, колко много моменти е
имало, когато съм се двоумяла,
че може би искам да пробвам
нещо друго, в някаква по-различна сфера… Но тази моя
мечта, някак все надделяваше.
Все още не мога да повярвам
колко бързо „лети“ времето. И
кога минаха тези години?! Помня как попълвах документите си
за кандидатстване, а сега вече
съм с диплома в ръка?! Може
би още не осъзнавам, но съм
сигурна, че много ще ми липсват тези студентски години. Да,

много пъти с моите колеги сме се
ядосвали на огромните „дупки“
между часовете, сърдили сме се
на преподавателите и на техните
изисквания… Но Академията си
е Академия! Въпреки минусите, които можем да измислим и
кажем ние студентите от НСА,
много по-важното е, че това
е единственият университет,
който предоставя невероятни
възможности. Сред най-отличителните са трите невероятни обучително-практически
лагери, за които всички ние
„ВИФ‑аджии“ не спираме да разказваме и до днес. Тези лагери –
т. нар „зимен курс“, „летен курс“
и ТАО са неповторими един с
друг и всеки си има своите моменти, истории и естествено
спомени. Ако ме питате дали бих
заменила тези мигове, прекарани в хижа „Купена“ или на базата
в Несебър – никога, но ако ме
питате дали бих ги повторила – с
удоволствие! Разбира се, не само
това е плюс на Спортната Академия. Разнообразните предмети,
които изучаваме, единствено
и само тук. Например, след
като си се отдал 10–15 години
на даден спорт, възможността
да се докоснеш до други видове
спортни дисциплини, да научиш
тънкостите, да разбереш историята, да проследиш успехите,
изобщо самата практика, която
ти предоставя Академията си
е огромен плюс за всеки един
от нас. Нима не е по-хубаво да
практикуваш спорт, отколкото
да седиш по цял ден и да слушаш лекции, както е в другите университети? Според мен
съчетаването на теоретични и
практически предмети е найотличаващата се страна на Националната спортна академия.
Това е нещото, което го прави
по-различен университет от
всички останали в страната.
Тук е момента да спомена и за
голяма част от преподавалите
в НСА, които наистина са готови да ти помогнат да научиш

Уникалните емоции в зимния курс са незабравимо
преживяване за всеки
дадения предмет, да разбереш
материята, а не просто „зубрене“, колкото да изкараш изпита.
Според мен важното за нашите
асистенти, доценти и професори
е така да обяснят предмета си, че
впоследствие да ни спомогне в
професията, в която искаме да се
развиваме, след като завършим.
Все пак, ние като треньори по
даден вид спорт, няма да седнем
в някой офис, да програмираме,
а ще работим с хора, с деца и
нашият подход към тях ще е от
особено важно значение. Така
ще е и в сферата на магистратурата ми по журналистика,
защото и тя се прави на терен,
в залата или стадионите.
Има още много какво да се каже
по темата, но аз предпочитам
да спра до тук. Всеки, който е
завършил Академията може да
си направи равносметка и сам
да прецени положителните и
отрицателните страни на висшето си образование в НСА,

а останалите… те винаги ще
продължат да си говорят, че
„при нас“ не се учи…
Смело мога да кажа, че не съжалявам в никакъв случай, че
избрах единствено и само НСА.
Знам, че ако сега можех се върна преди 5 години, отново бих
взела същото решение. Отново
бих подала документите си само
тук. Това, за което се борех – Диплома за треньор по художествена гимнастика, бе реализирано успешно през 2017 година.
Надградих го и с магистърската
си степен по спортна журналистика, тази пролет, което знам,
че също ми е от голяма полза.
Треньорството ми носи удоволствие и ще работя тази професия, докато това желание не
стихне. А пък в спорта ще остана винаги. Все пак съм решена
да следвам мечтите си, нали?
Камелия УГРИНОВА
Магистър по
„Спортна журналистика“

Най-добрата ни бадминтониска Петя Неделчева също
се дипломира сега
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В днешни дни голяма част от
студентите приключват своето
обучение, когато се дипломират
с бакалавърска степен. Въпреки
че това е висше образование и
магистърката степен не е толкова
необходима, колкото в миналото,
тя е нужна по много причини.
Ако един човек иска да се развива в професионален план, той
трябва да продължи следването
си, а научната степен магистър би
била една прекрасна инвестиция
за бъдещето. Чрез нея се потапяш
в спецификите на специалността,
от която се интересуваш, а също
така навлизаш в практиката и
успяваш да създадеш контакти,
които да използваш за израстването си в професията. И накрая,
но не на последно място, това е
шансът още 1–2 години да бъдеш

победи Пийт Сампрас на свещената трева на Уимбълдън.
Това бе първият двубой, който
си спомням, наричан в последствие от мнозина мачът, който
смени поколенията в тениса.
Започнах да тренирам усърдно, стигнах до състезателно
ниво, но за жалост трябваше
да приключа с професионалния
спорт след контузия в рамото.
Реших обаче, че няма как просто да се откажа, затова записах
висшето си образование в Националната спортна академия
със специалност „Треньор по
тенис“. Завърших успешно и
сега работя, каквото обичам,
превърнах страстта си в своя
професия и прекарвам много
време на корта.
Но след като завърших, се

спечелен мач, но затова тази
игра е велика.
Вече бях сигурен, че искам да
се впусна в това предизвикателство, а именно спортната
журналистика. За моя голяма

за мислих сериозно как да
продължа образованието си.
Мислех за нещо, което да ми е
полезно. Нещо, с което мога да
направя света по-добър. Тогава
очите ми се спряха на Четвъртата власт, а именно журналистиката и по-точно спортната.
Винаги съм следял почти всички
спортове с голям
интерес, спомням
си много знаменити моменти.
Едва ли някога
ще забравя футболния финал на
Ша мпионската
лига през 2005 г.
между „Милан“
и „ Л и върп у л“.
Тогава играех в
квартала с тениска на звездата
на италианския
гранд Шевченко
и силно се надявах „росонерите“
да триумфират.
Ср е щ ат а б е ш е
невероятна, не
можех да повярЕдин от отличниците на випуска вам как моят отВалентин Илков
бор загуби този

радост попаднах на преподаватели, които правеха всичко,
за да ни бъде интересно и да ни
потопят в същността на тази
сфера. Имаше много полезни моменти и с нашия водещ
преподавател. Коментирахме
на живо мачове в учебното ни
студио, посещавахме различни
медии, в които ни посрещаха
много коректно и професионално. Всеки ден ставаше все
по-интересно и научавахме
много неща, които попиваха
като гъба. Така неусетно мина
една година, която беше изпълнена с преживявания, които
винаги ще помним. Опитвам
се да се сетя нещо отрицателно,
но когато човек прави нещо с
желание и насреща си вижда
разбиране и млади енергични
преподаватели, всичко се получава много добре.
Знам, че мнението на хората
относно журналистите е двуполюсно, има пракрасни примери
за хора отдадени на професията, които вършат работата си
със сърце, но има и такива, за
които най-важното нещо са материалните облаги. Спортната
журналистика в нашата държава до голяма степен се е пре-

В апаратната на студио на „Диема ТВ”, по време на
стажанската практика

Приключението
„Спортна журналистика”

студент, преживяване, което си
заслужава и се помни цял живот.
В моя живот винаги на първо
място е бил спортът и най-вече
тенисът. Един прекрасен спорт,
който ме плени, още когато бях
дете. Мисля, че беше 2001 година, когато Роджър Федерер

върнала в известната народна
мъдрост „Който плаща, той поръчва музиката“, но няма как да
очакваме определени медии да
пишат срещу хората, които ги
издържат. Но има и по-малки,
честни такива, чиито журналисти са гласът на обикновения
човек и не се страхуват, че ако
напишат истината, ще изгубят
работата си. Все пак основната функция на тази Четвърта
власт е да информира коректно,
но в днешни дни до голяма степен и да манипулира, но така е
навсякъде и едва ли скоро ще
бъде различно. Надявам се аз
и колегите ми да не забравяме,
че ако получим това признание
да работим по професията си,
трябва да бъдем честни, защото уважаваният журналист е
честният журналист.
И ето ни днес с тоги и шапки, току-що получили дипломите си –
магистри, готови да се потопят
в океана на българската спортна
журналистика. Всеки от нас има
своите качества, своите виждания, които може да използва за
бъдещето си в професията, но
най-важното за мен е желанието,
защото да си спортен журналист
не е просто работа, това е призвание, колкото и клиширано да
звучи. Ние имаме голяма власт,
която трябва да използваме не за
да манипулираме аудиторията
с фалшиви новини и трикове
с единствена цел печалба, а да
помагаме на хората, да популяризираме спорта сред децата, с
което да направим живота им
по-добър!
Валентин ИЛКОВ,
магистър по
„Спортна журналистика“
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Футболният анализатор от телевизия „Диема“
Георги Драгоев, гост на студентите от
информация за бъдещите специалисти. С
напредването на разговора, Георги Драгоев
специалност „Спортен коментатор“
продължи с думите: „Хубавото е, че ние
Известният спортен журналист и коментатор от телевизия „Диема“,
част от „Нова броукастиг груп“ – Георги Драгоев уважи с присъствието си
в открита среща студентите от специалност „Спортен коментатор“.

Студентите от специалност „Спортен коментатор“ слушат с интерес
журналиста от телевизия „Диема“ Георги Драгоев
Събитието се проведе на 14 март в кабинета
по журналистика в Национална спортна
академия „Васил Левски“. Над 20 бъдещи
специалисти от всички курсове присъстваха на открития урок с един от най-известните гласове на телевизията и спорта в
България. Събитието се проведе в неучебно
време, за да могат да присъстват повече
колеги. Тези, които имаха после занятия,
не останаха до края на срещата, за да не
отсъстват от часове. Проявата се увенча с
изключителен успех, след като студентите
получиха полезни съвети и информация
от „кухнята“ относно евентуалната им
бъдеща работа като спортен журналист и
специфичните особености на коментара
директно от опитен специалист.
Открития урок започна с приповдигнато настроение и от двете страни, което се
запази до самия край. Студентите от НСА
слушаха с изключителен интерес думите
и разказите на изтъкнатия журналист.
Той от своя страна не скри задоволството
си, че има толкова много желаещи, които
искат да практикуват тази професия за в
бъдеще и подкрепи идеята на Академията
специалността „Спортен коментатор“ да се
развива активно и занапред.
Георги Драгоев разкри плюсовете и минусите на професията и сподели нещо много
важно: „В науките като физика и математика има строги правила, теореми и
научно доказани неща в хилядолетията
и прочие. Спортният коментар е едно от
най-сложните неща в журналистиката и

едно от най-динамичните, разбира се. Но
тук, уви няма точна формула за успеха.
Много е сложно да се каже кое е най-правилното и нещата са много относителни.“
Опитният специалист добави, че движещата сила е страстта към играта, като това е
нещото, което може да ни зареди с нужната
енергия и подкрепи твърдението си с личен
пример. Той сподели за съприкосновението
си с едно от най-големите имена на английския футболен коментар – Мартин Тайлър,
който на 73-годишна възраст все още коментира футболни двубои, изтъквайки
следните негови думи: „Правя го от любов
към играта. Това е нещото, което обичам,
затова продължавам да се занимавам вече
толкова години“. Коментаторът на „Диема“
сподели още интересни елементи от анализирането на спортни събития. Разкри и в
по-подробен план работата на един спортен журналист и коментатор, и спечели
вниманието на аудиторията с още важна

сме журналисти, а не хирурзи и каквато, и
грешка да направим нищо фатално няма да
се случи. Но не трябва да забравяме и следното: неслучайно коментарът има това
название, тъй като съдържа в себе си личен
момент. Без значение аз или вие, всеки един
от нас излиза с името си и позицията си и
съответно понасяме отговорността си за
това“, като успокои бъдещите специалисти, че с опитът и рутината неточностите
стават все по-малко. Разбира се, опитният
спортен журналист не скри и негативните
страни на професията, които обаче бяха
поднесени под формата на забавни случки от практката и по-скоро бяха приети
с усмивка от студентите. В заключителния етап от срещата бъдещите спортни
журналисти зададоха и някои въпроси
към своя гост, които вълнуваха присъстващите. След края на събитието Георги
Драгоев бе поздравен и изпратен с бурни
аплодисменти, а студентите ясно изразиха
задоволството си от проведения разговор с
известния журналист и му благодариха за
отделеното време и полезната информация,
която разкри пред тях.
Това бе поредната известна личност в сферата на спортната журналистика, която
гостува сред студентите от НСА. С основна
заслуга за тези мероприятия е ас. Камен
Бинбелов, който преди това срещна своите възпитаници и с други добре познати
лица като Никола Ибришимов (БНТ), Борис Календеров (дългогодишен водещ на
спортната емисия в bTV), пишещите журналисти Станил Йотов (вестник „Дневник“)
и Николай Кръстев (главен редактор на
списание „Спринт“). Като цяло бе изразено
задоволство от интереса, който предизвика организираното събитие и студентите
бяха уверени, че практиката с гостуването
на опитни хора в сферата на спортната
журналистика ще продължи и занапред.
Венислав ГРИГОРОВ, ІІІ курс

Снимка за спомен на бъдещите журналисти с
изтъкнатия спортен анализатор
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УСПЕХИ С МАРКА НСА
Уважаеми читатели, традиционно на страниците на изданието ви представяме хронологично някои от най-значимите спортни триумфи на наши студенти за изминалия период.
Първи по борба в Бразилия
Радослав Василев спечели титла в категория до 60 кг по класическа борба на провелото се в Бразилия, в периода 4–9 септември,
Световно университетско първенство (сн.1). Още двама наши
колеги студенти постигнаха успехи. Росиан Дермански завоюва
бронзово отличие в категория дo 82 кг, Марио Доцин остана на
крачка от медалите – четвърти в кат. 87 кг. Отборът беше воден
от гл. ас. Денислав Чамишки.



Злато от Студентския шампионат по тенис на маса
На приключилия Национален студентски шампионат по тенис
на маса студентите от НСА, ръководени от доц. Галина Очева,
завоюваха отборно златни отличия при мъжете и при жените.
Първенството се проведе на 19-21 октомври в Свищов.
Бронз от световното първенство по савате
Петя Станева, студентката от Треньорския ни факултет, спечели
бронзов медал от Световното първенство по савате (асо), което
се проведе в Пловдив от 18 до 21 октомври (сн.2). Тя се състезава
в категорията до 75 кг, и с две победи над съпернички от Тунис
и Финландия, достигна третото място. Петя Станева, чийто
основен спорт е таекуон-до, е европейска шампионка на савате
(френски бокс) от Будапеща 2015 г. В Пловдив неин треньор бе
Красимир Гергинов.





Денислав Коджабашев – световен вицешампион за хора с
увреждания
Той е студент в III курс и спечели исторически за страната ни
медал. Стана втори в света по
тенис на маса за хора с увреждания (сн.3). На първенството
в словенския град Лашко Дени
загуби финала от големия си
съперник от Полша Патрик
Чойновски, който е паралимпийски шампион от Лондон 2012 и сребърен медалист от игрите
в Рио 2016.
Мартин Велев и Октай Хасан с два медала от Балканиадата
Първокурсникът Октай Хасан стана шампион в категория до
79 кг, свободен стил, а Мартин Велев, който е студент във втори
курс, спечели бронз в категория до 60 кг, в класическия стил.
Състезанието за кадети се проведе в периода 2–5 ноември в Тирана. В треньорското ръководство на състезателите участват
преподавателите от НСА доц. Рашо Макавеев, гл. ас. Денислав
Чамишки, гл. ас. Никола Николов и гл. ас. Илия Илиев.
Ръгбистките ни втори в WRRS
Женският отбор по ръгби на НСА се класира втори на третия от
шестте турнира от WRRS, като в драматичен финал с две продължения и златно „есе“ отстъпи на фаворита „Нада“ – Сплит
(сн.4). Момичетата на Павел Велков са вече втори и в генералното
класиране на WRRS.



Първи сме при мъжете и жените по Ръгби 7
Нашите представители се наложиха над отборите на ВТУ „Тодор
Каблешков“ и Тракийски Университет – Стара Загора. Тази година отборите на Академията бяха съставени освен от студенти
в специалност Ръгби и от студенти от различни специалности,
преминали през практическа СИД – Ръгби. От следващата година Ръгби 7, ще бъде включен и в Универсиада 2019, като в
надпреварата ще участват университетски отбори и от Варна,
Бургас и Габрово.
Петър Стойчев триумфира с исторически успех
Плувецът ни постигна значимо постижение за България в първия
плувен маратон в ледените води на Антарктида, с дължина 1000
метра. Стойчев, който е докторант към катедра „Водни спортове“,
стана шампион с близо минута преднина в конкуренция с 15 плувци от девет държави (сн.5). Изключително тежкото състезание
се проведе при температурата на въздуха около минус 2 градуса,
а на водата минус 0.8 по Целзий.
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Медали и купа от университетския шампионат по плуване
Състезателите на Академията завоюваха първо място в крайното
класиране при жените и при мъжете, както и купата на комплексен
шампион. Отборът на НСА спечели общо 18 медала, от които 9
златни, 6 сребърни и 3 бронзови. Академичното ръководство поздрави шампионите за постигнатия забележителен успех, а ректорът
проф. Пенчо Гешев лично им връчи купите. Състезанието беше
организирано от АУС „Академик“ със съдействието на катедра
„Водни спортове“ на НСА, с ръководител доц. Йордан Донев.
Футболистките ни с титла в Студентското първенство
От 14 до 16 декември в залата на Национална футболна база
„Бояна“ се проведе студентско първенство по футбол в зала за
мъже и жени организирано от Асоциацията за университетски
спорт „Академик“. Студентките водени от гл. ас. Станислава
Цекова постигнаха убедителни победи във всичките си срещи,
като отбелязаха общо 19 гола.
Рекорден брой медали от Държавното първенство по борба
С впечатляващ брой медали – общо 23 се завърнаха от Държавното лично първенство по борба за мъже и жени състезателите
на Спортен клуб „НСА-Академик“. Шампионатът се проведе на
24–27 януари 2019 г. в Сливен. Боряна Борисова (II курс) завоюва
шампионска титла в категория до 76 кг, а статистиката на успеха
се допълни от 8 сребърни и 12 бронзови медала, което превърна
участието ни в едно от най-успешните.
Знаково присъствие в редиците на родното таекуондо
На провелото се Държавно първенство студентите от НСА доминираха в своите категории. Европейската вицешампионка Никол
Чорбанова беше безапелационна в категория 53 кг, като нейна
подгласничка стана състудентката й Мария Рикева. Второкурсникът Желязко Костадинов се поздрави за първи път с титла
при мъжете до 74 кг. След състезанието Българската федерация
по таекуондо организира гала вечер (сн.6), на която бяха отличени
най-добрите състезатели и треньори. При мъжете награди получиха европейският шампион Калоян Бинев – II курс и световния
вицешампион за военни и наш студент по мениджмънт – Владимир
Далаклиев. За треньор на годината беше обявен друг възпитаник
на НСА – Теодор Георгиев, който паралелно с работата си като



треньор на националния отбор
мъже следва и магистратура в
НСА. Димитър Аврамов, преподавател по таекуондо в катедра „Борба и джудо“, пък беше
избран единодушно на Общото
събрание на БФТ за член на УС.
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Алберт Попов върна България
в топ 10 на световните ски
За първи път от 34 години българин влезе в топ 6 в старт от
Световната купа по ски алпийски дисциплини. Направи го Алберт Попов в Шладминг (сн.7). С феноменалното си представяне
второкурсникът на НСА накара България да ликува.
Мария Мицова първа в две дисциплини по бадминтон
Между 31 януари и 3 февруари в София се проведе Държавно лично първенство по бадминтон за мъже и жени. Мария, студентка
в III курс на НСА стана шампионка в дисциплините единично
жени и смесени двойки (с Иван Русев).
Поредна победа по тенис на маса
Успех за студентите от НСА в шампионата на страната за мъже и
жени по тенис на маса състоял се в Панагюрище между първи и
трети март. На двойки жени първокурсничката Мария Йовкова
стигна до титлата, в индивидуалната надпревара, а на смесени
двойки заедно с Денислав Коджабашев (III курс) спечелиха сребърни отличия. Студентката Есин Саид (II курс) пък стана втора
на двойки жени.



Гордост от турнира по борба „Дан Колов – Никола Петров“
Навръх националния празник – 3 март Даниел Александров (студент от магистърска програма „Спорт за високи постижения“)
стана носител на златния пояс „Никола Петров“, а Тайбе Юсеин
(IV курс, специалност „Борба“) бе отличена като най-добрата
българска състезателка.
Гимнастичките ни блестящи в Лисабон
На международния турнир по художествена гимнастика, проведен
в в Лисабон, в началот на март, националните ни отбори (жени и
девойки) стигнаха до 18 медала – 5 златни, 8 сребърни и 5 бронзови.
Успехът им е повод за гордост и за НСА, чиито възпитанички са
част от гимнастичките и треньорския екип. Невяна Владинова
спечели многобоя при жените с категорична игра и завоюва още
три златни медала на уредите (на топка, бухалки и лента). Катрин
Тасева заслужи среброто в многобоя както и още два сребърни
медала във финалите – на бухалки и лента.
Обзора подготви:
Теодора ПИСКОВА
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Това е мотото на тазгодишната кандидатстудентска кампания на НСА „Васил Левски“ и затова е напълно логично,
че лицата й са този път са Тайбе Юсеин и Кубрат Пулев.
Състезателката по борба след като стана световна и европейска
шампионка, напълно логично бе определена и за Спортист № 1 на
България за 2018 година. Целещият се също в титла на планетата
при професионалистите в бокса Кубрат Пулев, също прие да бъде
„посланик“ на НСА сред младите. Наскоро той получи дипломата
си за бакалавър и е амбициран да се дипломира и като магистър
в спортната академия.
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