Годинa V, брой 2 (11), есен 2018, Издава НСА „Васил Левски“
Богат урожай!

Т

ака резюмира представянето на спортистите
от НСА „Васил Левски”
ректорът проф. Пенчо Гешев.
И е абсолютно точен. Съдете
сами. Започнахме първо с безапелационните си триумфи
на зимната и лятната Универсиади (на стр. 3-4). Сетне дойдоха успехите на Световното
първенство по художествена
гимнастика в София. Второкурсничките Невяна Владинова и Катрин Тасева, заедно с
колежката си Боряна Калейн,
спечелиха сребърен медал в
отборната надпревара. Сетне
бе ред на новия ансамбъл да
стигне до титлата. След бронз
в многобоя златото стана факт
на съчетанието на пет обръча!
После дойде най-успешното
участие на България на младежки олимпийски игри.
Академията и тук бе представена повече от достойно
с двойния златен триумф на
акробатите Мариела Костадинова и Панайот Димитров
(на стр. 5). За да завърши
есента с победите на ринга
на братя Пулеви и световната титла в борбата за Тайбе
Юсеин (на стр. 8). Затова и
този брой е повече спортен
от обикновено, но нашите
колеги напълно го заслужиха с представянето си!

Президентът на МОК Томас Бах:

Приемам титлата Доктор хонорис кауза на
НСА от името на олимпийското движение

Още за церемонията На стр. 2

Шампионска среща с ръководството на Академията На стр. 8

Отново първи на Универсиадите На стр. 3-4

Двойно злато от младежките олимпийски игри
На стр. 5
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МОК ТОМАС БАХ ОТЛИЧЕН ЗА ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА
Президентът на МОК Томас Бах
на спонтанна среща с млади спортисти в НСА

На 14 септември президентът на Международния олимпийски
комитет Томас Бах бе удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на НСА „Васил Левски” за приноса му към развитието на спорта и олимпийските ценности в световен мащаб.
Символите на почетната титла – медал и диплом връчи ректорът проф. Пенчо Гешев. Водещ на церемонията бе проф.
Татяна Янчева, зам.-ректор по научната и международна дейност, а биографична информация за номинирания представи зам.-ректорът по учебната работа – проф. Николай Изов.
Тържествената церемония се състоя в присъствието на кмета на
София Йорданка Фандъкова, министъра на младежта и спорта
Красен Кралев, председателя на БОК Стефка Костадинова, чле-

нове на Академичното ръководство и Настоятелството на НСА,
представители на Изпълнителното бюро на БОК, олимпийски
шампиони, председатели на родни спортни федерации, делегати
от МОК, директора на Националната олимпийска академия проф.
Лозан Митев, деятели от олимпийски клубове от цялата страна.
„Гордост е за НСА, че в нейната академична общност се
включва личност като г-н Бах, но това е привилегия и за
него, тъй като Академията ни работи за възпитанието на младите хора в олимпийските ценности “, заяви
ректорът проф. Пенчо Гешев при връчване на отличието.
От своя страна, г-н Бах подчерта високия си респект към НСА
като институция, отдадена изцяло на развитието на спортното
образование и наука. „Като олимпийски шампион, приемам тази
титла от името на цялото олимпийско движение“, добави още
той. Президентът на МОК припомни, че страната ни е участник в
първите олимпийски игри в Атина, 1896 г. – факт, който отрежда
място на нацията ни сред първите 14 участници в модерните игри.
В края на церемонията г-н Бах представи лекция на тема
„Олимпийското движение и ролята на спорта в съвременното
общество”. Церемонията завърши с поднасяне на цветя пред
бюста на барон Пиер дьо Кубертен. Гостите разгледаха историческата изложба на Академията, сред която има и архивна
снимка на олимпийския шампион по фехтовка Томас Бах.
На среща с Академичното ръководство президентът на МОК и
придружаващата го делегация се запознаха с историята, традициите и разнообразните възможности за обучение в НСА. Гостите
останаха впечатлени и от отличната учебно-спортна база.

Миг за историята: президентът на МОК Томас Бах - Доктор хонорис кауза на НСА

Президентът на световния бейзбол Рикардо
Фракари, избран за Почетен професор на НСА

На 27 април президентът на Световната конфедерация по бейзбол
и софтбол (WBSC) Рикардо Фракари бе удостоен със званието
Почетен професор на НСА „Васил

Левски“. На церемонията ректорът проф. Пенчо Гешев връчи
символите на почетната титла –
медал и диплом, в присъствието
на италианския посланик Н. пр.
Стефано Балди, кмета на район
„Студентски“ Димитър Дилчев,
гости от европейски и български
федерации по бейзбол и софтбол, както и представители на
академичното ръководство.
Почетната титла бе присъдена
по предложение на българските
федерации по бейзбол и софтбол, и в съответствие с решение

на Академичния съвет на НСА.
Отличието е атестат за приноса
му към развитието на тези спортове в световен мащаб, както и
за популяризирането им сред
децата и юношите. „Тази титла
е огромна чест за мен, защото
аз вече тридесет години идвам
в България“, изтъкна Фракари,
очертавайки началото на сътрудничеството още от представянето
на бейзбола и софтбола като организиран спорт у нас през 1988 г.
Като почетен професор той се
ангажира да предложи стипендии за студенти на Академията
от тези специалности, както и за
колегите им от кинезитерапията,

които да осъществят задълбочени изследвания върху травмите при практикуването им.
„Чест е за мен да бъда тук, когато един мой сънародник италианец получава толкова важна
титла“, заяви посланик Балди
в приветствието си и допълни,
че към традиционно добрите
връзки между двете страни днес
се добавя още една по линия на
сътрудничеството в спорта. Поздравления към Рикардо Фракари
отправиха също Румяна Динева
от името на БОК и Юрий Алкалай, първи вицепрезидент на
Европейската и президент на
родната бейзболна федерация.
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НСА триумфира на Национална Универсиада
2018 със 111 медала

У

спешно завърши най-мащабното спортно студентско
събитие – Национална лятна универсиада София 2018.
Мероприятието се проведе в дните 11–17 май и включваше
финалите в 15 вида спорт, с участието на близо 1 500 студенти
от 25 висши училища. Доц. Златко Джуров, председател на многоспортова университетска федерация АУС „Академик“, закри
най-голямото спортно събитие в студентския спорт.

и спортен хъс и се наредиха на трето място в подреждането. Те
си тръгнаха със 7 златни, 11 сребърни и 19 бронзови медала.
Организатор на мащабното спортно събитие бе АУС „Академик“,
с домакинството на НСА „Васил Левски“ и партньорството на
МГУ „Св. Иван Рилски“, Технически университет, УНСС и Лесотехнически университет. Събитието се организира под патрона
на министъра на младежта и спорта Красен Кралев, както и със
съдействието на Министерство на образованието и науката,
Столична община, Община Студентска, спонсори и приятели
на студентския спорт в България.

И при джудистите НСА триумфира безапелационно

С поредните отличия

Председателят на Студентския съвет на НСА „Васил
Левски” Мария Родева връчва комплексната купа на
ректора на Адемията проф. Пенчо Гешев
„Това, което правим, се дължи предимно на вас, студентите.
Достигнахте до призовите места достойно, със спортна чест
и в името на университетския спорт! Огромно благодаря и на
академичната спортна общност, ректорите, спортните педагози от университетите, съдии и всички вие, колеги, които в
дух на единение и в името на просперитета на университетския
спорт направихте това мероприятие възможно!”, заяви при
закриването президентът на АУС „Академик“.
„Радостно е, че има такава организация в България, която да
развива спорта за студенти. Тя е на европейско ниво, така че
ние, от Министерство на младежта и спорта, я подкрепяме
и ще продължаваме да я подкрепяме”, каза Венцислав Игнатов,
директор Дирекция „Спорт за учащи и спортни училища“.
По време на закриване на Универсиадата, с почетен знак за особен
принос и подкрепа в развитието на студентския спорт в България
бяха наградени: проф. Кирил Андонов, доц. д-р Ирен Пелтекова,
доц. Петър Зографов, Венцислав Игнатов, Делчо Илчев, проф.
Йордан Иванов, доц. д-р Цветан Коцев, Георги Игнатов и доц.
Златко Джуров.
С общо 111 медала, спечелени в различни дисциплини, НСА
„Васил Левски” отново е комплексен шампион. Най-добрите
студенти спортисти от Академията представиха достойно своя
университет, завоювайки 53 златни, 31 сребърни и 27 бронзови
медала. СУ „Св. Климент Охридски“ остана втори в класирането,
като достоен вицешампион с 14 златни, 22 сребърни и 22 бронзови
медала. Студентите от УНСС също показаха отлични резултати

След успешния край на още един спортен
студентски ден

Волейболна радост
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Комплексна
титла на зимната
Универсиада

Д

есетото юбилейно
издание на Университетски зимни игри
и Зимен университет се проведе в ку рортен комплекс

Боровец в периода 11–15 март
с участието на 270 студенти от 21 висши училища от
цяла България. Ректорът на
НСА „Васил Левски“ проф.

Отново шампиони

Пенчо Гешев бе официален
гост на откриването, заедно
с председателя на Народното
събрание Цвета Караянчева,
зам.-министъра на младежта
и спорта (ММС) Ваня Колева,
зам.-министъра на образованието и науката (МОН) Петър Николов, председателя
на Съвета на ректорите проф.
Любен Тотев, председателя на
Асоциация за университетски
спорт (АУС) „Академик“ доц.
Златко Джуров и председателя
на Националното представителство на студентските съвети
(НПСС) Яна Вангелова.
Проявата се осъществава чрез
АУС „Академик“ и НПСС в
партньорство с ММС, МОН,
„Б ор о с пор т“ А Д и хо т ел
„Рила“. Чрез реализирането на
този проект, Организаторите
си поставят за цел популяризиране на снежните дисциплини сред студентската младеж
в Българи я, пос редством
състезания в различни видове зимни спортове. Студенти
от цялата страна мереха сили
в ски алпийски дисциплини,
ски бягане, ски рали, сноуборд,
шейни и зимна щафета. Междувременно в програмата на
Зимен университет са включени лекции, част от „Академия
18–1” на НПСС.
Очаквано НСА е комплексен
шампион. В сноуборда при мъ-

жете Симеон Митрев, Даниел
Москов и Даниел Димитров
са съответно на 2, 3 и 4 място,
което допринесе за спечеленото отборно класиране. При
жените Нона Христова остана
четвърта.
В ски бягането отборен спринт
НСА е първи и при мъжете, и
при жените с постиженията на
тандемите Папарков/Цонков и
Тодорова/Здравкова. В индивидуалното ски бягане Милена
Тодорова и Мария Здравкова
заеха съответно 1-во и 2-ро
място. В гигантския слалом
при жените – индивидуално
първото място завоюва Даниела Елинова.
Силно бе представянето за
НСА и в ски алпийски дисциплини при мъжете. В индивидуалната надпревара Георги
Околски грабна златото, а в
отборното класиране Академията зае първото място. В
ски бягането при мъжете пръв
стана Веселин Цинзов, а НСА
се триумфира отборно и при
двата пола.
Участниците от Студентския
съвет на НСА също допринесоха активно за отличното
представяне. Спечелените от
тях точки в дисциплините ски
рали, снежна щафета и бърза
шейна, се оказаха ключови за
завоюването на титлата „комплексен шампион“ за НСА.

Даниела Елинова с две титли

В

торокурсничката Даниела Елинова завоюва два златни и един бронзов медал на десетата зимна универсиада, с което помогна на НСА „Васил Левски“
да спечели отборната купа на игрите. В дисциплината „ски рали“ Елинова
стартира с 20 номер, веднага след Изворова от ЛТУ, която тъкмо преди нея даде найдоброто време за момента. Тогава тя го подобри с 12 секунди и зададе на останалите
състезателки доста трудна задача до края. Но така или иначе, нито една състезателка
не можа да й доближи времето 1:48.52 и първият златен медал беше факт.
Вторият дойде след доста оспорвани два манша в гигантския слалом. В първия тя
завърши втора с повече от 2 секунди изоставане, от лидерката за момента Кехайова от ЮЗУ, с време от 43.39. Но това не бе последната дума на Елинова, като след
миналогодишното четвърто място, сега бе готова да вземе златото в коронната си
дисциплина. Тя даде всичко от себе си във втория манш. Най-добро време с 44.29,
при което след нея, лидерката направи грешка и финишира с 1:03, като така завърши
едва на деветото място в крайното класиране.
Възпитаничката на специалност „Спортен мениджмънт“ взе участие и в смесената
„снежна щафета“. Там заедно с Ангелов, Ярев, Велчев и Папарков в един много
оспорван финал, останаха само на 2 секунди зад златните медалисти и на секунда
и осем десети от сребърния.
Младен ВАСИЛЕВ, магистърска програма „Спортна журналистика”

Даниела Елинова на върха на
почетната стълбичка
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Среща с
една от златните –
Ренета Камберова
Уважаеми читатели, представяме ви интервю с едно от
златните момичета на българската художествена гимастика – Ренера Камберова, която
завършва магистърската програма „Спортна журналистика”. Тя споделя за своя живот
след професионалния спорт, бъдещите си планове и мнението
си за новия ансамбъл.
- Здравей, Рени ще ти зададем
няколко въпроса, свързани с
живота ти след големия спорт.
На първо място с какво се занимаваш в момента?
- Здравейте и от мен, много
благодаря, че ме поканихте за
да проведем това интервю, ще
ви отговоря с удоволствие на
всички въпроси. Това, с което се занимавам в момента е
да ръководя спорта в Пазарджик. Нещата, на които обръщаме най-сериозно внимание
са подобряване на работата на
спортните клубове и на материално-техническата база, и съответно създаване на по-добри
условия за масов спорт.
- Изпитваш ли удоволствие от
настоящата си работа?
- Да, наистина много си я харесвам, много е важно това,
което правиш да го правиш с
любов, дори на шега съм казвала, че точно това бих го правила
и без пари. Работата ми е страхотна, тя е насочена към много
различни неща, към масовия
и професионалния спорт. Аз
съм също така и една непра
вителствена организация,
което означава, че сама мога
да предприемам инициативи,
да кандидатствам по програми, което ми доставя истинско
удоволствие. Буквално нямам
ден с ден, които да си приличат.
В момента, в който приключа
едно нещо се насочвам към
друго и това много ми харесва.
- Липсва ли ти голямата сце-

на и атмосферата по време на
състезания?
- Няма как да не ми липсва,
защото все пак повече от 20
години съм отдала на спорта,
от които последните 9 бях в
големия спорт. Доста честно и
до ден днешен, когато чуя хубава музика, инструментал си
представям някои движения и
си казвам колко жалко, че вече
няма как да се изява по този начин, както до сега. Липсва ми
много, но това ме успокоята и
си казвам е, че съм дала всичко, което мога и съответно съм
взела всичко, което спортът е
могъл да ми даде.
- Какво мислиш за представянето на новия ансамбъл на
първото им голямо състезание преди броени дни?
- Смятам, че момичетата са
страхотни, още от първата си
година те навлязоха буквално
с гръм и трясък, което честно
казано за мен не беше нещо неочаквано. Познавам от малки,
някои от тях бяха на младежките Олимпийски игри, тоест
те вече имат натрупан опит.
Изключително амбициозни
са, много добре знаят за какво
се борят, какви бяха нашите
успехи и съм изключително
щастлива като чуя, че те искат
да надграждат. Мога само да ги
поздравя за тяхното мислене и
да им пожелая късмет.
- Смяташ ли, че имат шанса
да постигнат вашите успехи?
- Абсолютно, дори смятам, че те
имат потенциал и за по-големи
успехи. Всичко, с което мога да
им помогна и да им бъда полезна
ще е огромно щастие за мен, но
нека не забравяме, че Михаела
Маевска, която беше наш капитан, е техен помощник треньор и
съм сигурна, че тя ще дава найправилните съвети и наистина
успехите ни ще бъдат надминати в съвсем скоро време.
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В учебното радиостудио студенти от магистърската
програма „Спортна журналистика”, автори на
интервюто, отляво на дясно: Ангел Александров,
Валентин Илков, Ренета Камберова, Пламен Митев и
Мелани Коларова

Признание за шампиони от
Младежките олимпийските
игри в Буенос Айрес

Р

екторът на НСА проф. Пенчо Гешев поздрави акробатите Мариела Костадинова и Панайот Димитров, които спечелиха златни отличия от Трет и те м ла деж к и ол и м п и йс к и и г ри в Буенос А й рес.
Смесената двойка завоюва първите медали от провята за
страната ни, което предизвика вълна от национална гордост и
радост. Акробатите дублираха постижението си, като освен в
отборната надпревара, грабнаха златото и в индивидуалното
състезание, с което постигнаха исторически успех за страната
ни. На срещата с Академичното ръководство присъстваха
също треньорката на талантливите акробати Гергана Денева
и представители на БФ Спортна акробатика. В разговор със
студенти от едноименната специалност и преподаватели от
катедра „Гимнастика“ Мариела, Панайот и треньорката им
Гергана Денева споделиха интересни подробности за подготовката си за участието си в игрите.

Момент от срещата на шампионите с
академичното ръководство
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КУПИ, МЕДАЛИ И СЛАВА
Уважаеми читатели, традиционно на страниците на изданието Ви представяме хронологично някои от най-значимите спортни триумфи на наши студенти за изминалия период.
Изумителен успех за
нашите гимнастички от
„Sofia World Cup 2018“
Три златни, два сребърни и три
бронзови медала за България е
равносметката от „Sofia World
Cup 2018“, която се проведе в
„Арена Армеец” от 30 март до
1 април (сн.1). Ансамбълът ни
показа отново, че е един от найдобрите в света през този сезон.
Титла в многобоя, златен медал
във финала с 5 обръча и бронзов в съчетанието с три топки и
две въжета, след като допуснаха
грешка (уред извън килима), с
оценки за трудност, които говорят само едно – играят ли чисто,
няма кой да ги победи в света.
Чудесно представяне и за Катрин
Тасева, която спечели медали във
всичките 4 финала, на които се
класира, допусна и грешки, но
игра с желание пред българската
публика и съвсем заслужено се
окичи с пълния комплект медали
в София. Другата ни представителка Боряна Калейн спечели бронзов медал на обръч и се
класира пета на топка.
Завоювахме медали в международен турнир по бадминтон
Мария Мицова (II курс) спечели
титлата при жени единично на
международния турнир от категория „Фючърс“ в Загреб (сн.2).
Мария и Димитър Янакиев,
който също е студент от специалност „Бадминтон“ на НСА (I
курс), завоюваха още и третото
място при смесените двойки.







Футболният отбор на НСА
(мъже) спечели градското
студентско първенство
По безапелационен начин, спечелвайки 7 от 8 срещи при едно
равенство спечели нашият отбор. Съответно се класирахме
и за следващия етап от държавното първенство.
Второ място за НСА на ДЛОШ
по свободна борба – девойки
Състезателките спечелиха второ място за отбора на Държавния лично-отборен шампионат
по свободна борба – девойки.
Първенството се проведе на
13–14 април 2018 г. в Бургас.
Титла и от националното
университетско първенство
по аеробика
На 21 април 2018 се проведе
седмият национален университетски шампионат по аеробика, в зала бадминтон на

НСА “Васил Левски”. Отборът
на домакините завоюва титлата. Шампионка за 2018 е Надя
Паунова от отбора на НСА,
следвана от съотборничката
си Емилия Будинова.
Петя Станева – европейска
вицешампионка по таекуон-до
Петя е студент в Академията,
Треньорски факултет и стана
европейска вицешампионка по
таекуон-до (сн. 3). Тя завоюва
сребърен медал на спаринг в категорията до 77 кг. на Европейското първенство по таекуон-до
за мъже, жени, юноши и девойки и ветерани, състояло се от 26
до 29 април в Талин, Естония.
Престижна победа на шахматистите ни в Турция
В Истанбул от 27 до 29 април
се проведе 13-ото издание на
Открития университетски
шампионат на Турция, дома-

кинстван от ИШИК Университета, живописно разположил
модерния си комплекс в 35-хилядното градче Шиле между
гората и Черно море. Нашият
отбор доминира през цялото
време и печели първото място
с 10 мач точки от 12 възможни.
Академията е университетски
шампион по баскетбол 3х3 при
жените
На 11 и 12 май в СК „Бонсист“
на УНСС се проведе седмият
Национален университетски
шампионат по баскетбол 3х3.
За първа година шампионатът
бе включен в програмата на
Националната универсиада –
София 2018. На финала НСА с
треньор Мария Цанкова победи
СУ с резултат 15:8.
Оспорвана надпревара на
ръгби турнира за Купата на
ректора
На 12 май се проведе 24-ото
издание на международния
турнир за Купата на Ректора на
НСА „София‑7“. 11 отбора се
включиха в борбата за разпределение на призовете в различните нива на турнира. При жените,
ръгбистките на НСА спечелиха
всички срещи от турнира, като
на финала победиха столичния
„Академик 2010“ (сн.4).
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Футболистките на НСА надвиха „Лестър Лейдис“
На 28 май 2018 г. Национална
спортна академия „Васил Левски“ беше домакин на приятелския мач между отборите
на НСА и „Лестър Лейдис” (Великобритания). След равенство
2:2 и изпълнението на дузпи
домакините спечелиха със 7:6.
Габриел Донев спечели държавния турнир Купа „Левски“
Талантливият тенисист е студент в трети курс, а неговият
треньор Георги Йорданов се
обучава в магистърската програма „Високи спортни постижения“, отново в НСА.
Наш студент спечели Международния турнир по всестранна езда
С т у д е н т ът н и Бр а н и м и р
Кръстанов спечели Международния турнир по всестранна
езда, който се проведе в Шумен
от 7 до 10 юни (сн.5). Бранимир,
който се обучава в IV курс на
специалността „Конен спорт“
и е възпитаник на доц. Юри
Вълев, завоюва шампионската
титла в четири категории.
Отборът по борба на „НСА –
Академик“ – мъже (свободен
и класически стил) и жени завърши отборно на трето място
Студентите спечелиха общо 14
медала на завършилия в Ловеч
дължавен лично-отборен шампионат, проведен в перода 14–17
юни 2018 година. Със сребърни медали се окичиха: Теодора
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Либчева, Евелина Николова,
Елеонора Станчева, Инесс Малишева, Димитър Караиванов и
Ради Недков. Бронзови спечелиха: Ивана Димитрова, Пресиян Михов, Мирослав Христов, Мерт Емин, Марио Доцин,
Владимир Стойчев, Мартин
Велев, Нестър Нестъров.
Представителният отбор по
футбол-жени направи поредния дубъл като спечели и Купата на България

Първи медал за България на
Световното по рафтинг
Дебютно отличие за нашата
страна от първенство на планетата по рафтинг за мъже и
жени до 23 години. Проявата бе
в Ивреа, Италия от 20-ти до 24ти юли 2018 г. Женският отбор
по Рафтинг на „НСА Васил Боянов“ спечели бронзово отличие в дисциплината Downriver
(спускане). Нашите момичета
се класираха на 4-то място в



На терена на базата на БФС
мачът НСА „Васил Левски“ –
„Спортика“ (Благоевград) завърши 2:0 с голове на Кристин
Кръстева и Силвия Радойска
(сн.6). Това бе и пореден успех
на спортно-техническото ръководство начело със старши
треньора – гл. ас. Станислава
Цекова.
Ша мпиони с ме на ДП по
спортна гимнастика за 2018
Отборът на Академията завоюва титлата и още 23 медала в
различните възрастови групи
на държавното първенство по
спортна гимнастика провело се
в столичната зала Арена Армеец (2–7 юли).

крайното класиране. (сн.7).
Александър Сръндев с победа
в турнира по триатлон „Три
екстрийм Пловдив 2018“
Студентът ни от специалността „Кинезитерапия“ се класира

на 1-во място в спринтова дистанция на отворения турнир
по триатлон „Три екстрийм
Пловдив 2018“. Състезанието
се проведе на 5 август на гребната база в града.
Сребро за Невяна Владинова
от Световната купа в Минск
Невяна Владинова (сн.8) спечели
сребърен медал на лента на Световната „чалъндж“ купа по художествена гимнастика в Минск,
Беларус. Грацията донесе единственото отличие за страната ни
с великолепно изпълнение, което бе оценено с 18.200. Другата
ни представителка във финала
на лента – Катрин Тасева, допусна неточности и получи 17.200,
което й отреди 7-ото място. Тя
се класира четвърта на обръч с
18.850 точки, четвърта на топка
с 19.400 точки и осма на бухалки
със 17.850 точки.
И двете са студентки в специалност „Художествена гимнастика“ на Национална спортна академия „Васил Левски“. Невяна
изигра много силно съчетанието
си с бухалки и получи 19.250,
но това бе достатъчно само за
4-ото място в класирането. Освен това тя участва и във финала
на обръч, където се нареди пета,
веднага след Катрин.
Обзора подготви:
Теодора ПИСКОВА
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НСА „Васил Левски” и известният художник Иван
Яхнаджиев наградиха изтъкнати спортисти
Кубрат и Тервел Пулеви, както и Тайбе Юсеин –
лица на новата кандидатстудентска кампания

На мило тържество НСА „Васил Левски” засвидетелства уважението към поредните си възпитаници прославили България. Този път
бе дадено дължимото на спортистите постигнали големи успехи в
изминалата седмица: Кубрат и Тервел Пулеви, както и Тайбе Юсеин.
Припомняме че, Кубрат Пулев вече е официален претендент за
световната титла в тежка категория след категоричния успех над
Хюи Фюри в столичната зала „Арена Армеец” от 27 октомври.
Поясът на IBF е притежание на Антъни Джошуа, като двубоят
между двамата става вече задължителен. Няколко часа по-рано на
същото място неговият брат Тервел Пулев спечели европейската
титла в полутежка категория след победа с нокаут над Леонардо
Бруцезе. Два дни по-рано на 25 октомври Тайбе Юсеин пък стана
световна шампинка по борба – класически стил в категория до
62 кг от първенството на планетата в Будапеща.
На срещата с изтъкнатите спортисти присъстваха членовете на
академичното ръководство на НСА „Васил Левски”: проф. Пенчо
Гешев – ректор, проф. Николай Изов – зам. ректор по учебната
работа, проф. Татяна Янчева – зам. ректор по международната
и научната дейност, проф. Кирил Андонов – помощник ректор,
проф. Красимир Петков – декан на треньорския факултет, както
и изтъкнатият художник Иван Яхнаджиев, Симеон Симов от
Столична община, ген. о. р. Георги Николов, Цена Бояджиева –
създател на столичната галерия „България” и внучка на известния
художник Златю Бояджиева.
Гостите бяха посрещнати от ректора на НСА „Васил Левски” проф.
Пенчо Гешев, който отбеляза: „За нас е удоволствие да ви приветстваме с „Добре дошли“ в едно място, където се чувствате като
у дома си. Макар да бяхме в чужбина с проф. Янчева, благодарение
на електронните технологии проследихме вашите изяви и бяхме
изключително горди с успехите ви дори далеч от родината. Тази
есен за нас се превърна в истински урожай като след триумфите
на наши студенти на младежките олимпийски игри дойдоха и
тези ваши победи.“ Проф. Красимир Петков доразшири темата за
НСА, като изтъкна, че на гала вечерта в „Арена Армеец” на ринга
са се изявили четирима възпитаници на Академията.
Иван Яхнаджиев разкри, че на младини се е занимавал с бокс и
затова има такава симпатия към този спорт: „Тренирал съм при

Никола Караколев в зала „Сливница“, преди това при Замората, но
никога не съм виждал на живо нокаут и затова бях много впечатлен
от изявата на Тервел Пулев.“ В отговор в шеговит тон последният
отвърна: „Затова брат ми бе задължен да играе докрай с Фюри, за
да могат хората в залата да гледат малко по-дълго бокс“.
Своето уважение към талантливите ни боксьори засвидетелства
и ген. о. р. Георги Николов, който изтъкна: „За вас вече може да
се говори като династията Пулеви. Помня вашия баща какъв
патриот беше и не се очудвам, че ви е кръстил с имената на
двама наши прочути владетели Кубрат и Тервел, които са били
и християни, много преди България да бъде покръстена.” След
това той направи жест към тях като им подари плоча с песни на
човекът спрял легендарния Мохамед Али на ринга – Джо Фрейзър.
Известната кураторка Цена Бояджиева разкри, кое я е накарало да
участва в тази среща: „Докато гледах изявите ви, както се казва
загубих ума и дума. И вече категорично ще гледам на спорта по друг
начин. Това е една дейност, която може да възпитава. Смело мога да
заявя, че спортът също е изкуство, както е при нас художниците.“
От името на спортистите Кубрат Пулев изтъкна: „Темата спорт
е необятна и много благодатна за изкуството. А и като цяло
ние сме културен народ. И още нещо да споделя: за мен бе много
радостно, че в „Арена Армеец” сред публиката имаше много хора,
които нямат нищо общо професионално със спорта. Тоест спортът обединява нацията.“
В този ред на мисли, бе отбелязано от ръководството, че се подготвя изложба в НСА на тема „Спорт и изкуство“. В унисон с темата
бе и жестът на Иван Яхнаджиев да подари свои картини. Те бяха
избрани от Цена Бояджиева тематично за: Кубрат Пулев, Тервел
Пулев, Тайбе Юсеин и нейният треньор Петър Касабов, проф. Пенчо
Гешев, проф. Николай Изов, проф. Татяна Янчева и доц. Ефтим
Лефтеров – преподавател по бокс в НСА. На всички гости бяха
връчени и издания за историята на Академията, както и специалният диск и книга посветени на 75-ия юбилей на институцията.
На края на срещата Кубрат и Тервел Пулеви, както и Тайбе Юсеин
с удоволствие приеха поканата на академичното ръководство
да бъдат лица на новата кандидатстудентска кампания на НСА
„Васил Левски” – 2019–2020.
Подготви екип на студенти от специалност
„Спортен коментатор” – ІІІ курс
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