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2016
Издание на Национална спортна академия
“Васил Левски”

Сълзи и пот,
истинско
щастие
и любов…

П

о този начин,
често започват
р е п о рт а ж и т е
и интервютата ни.
Досещате се защо,
споделяме ви историите на истинските
спортисти, на възпитаниците на НСА.
Така ще бъде и в
шестата ни среща.
Отделили сме подобаващо внимание на
триумфите и примера, който дават
знакови личности в
родния спорт. Не сме
пропуснали и успехите на клубните ни отбори.
В следващите страници ще научите повече и за живота в
Академията, а и за начина, по който науката завладява интересите на студентите.
Приятно четене!
Редакционен екип на
вестник „Спорт”

ЮЛИ 2016 г.

Кубрат Пулев: Живея, за да бъда полезен

Б

роени дни след победата над Дерек Чисора, Кобрата даде първото си интервю и то за нашия вестник, за което сме
признателни и му благодарим от името на целия екип.
Той е боксьорът, който прави българите горди
с всяко излизане на ринга.
Експерти казват, че ако има
магия в бокса, това е магията на борбата над болката,
Кубрат по време на тържественото събрание в НСА,
попитахме и за нея Кубрат, а
заедно стигнахме до ми- на което получи почетен медал за спортните си успехи
сълта на Моцарт, че: „ЖивоИнтервюто може да намерите на стр. 2
тът е усмивка, дори когато плачеш”.

Проф. Татяна Янчева:

Ще продължа добрите традиции, които
НСА “Васил Левски” има в науката

В

този брой ви представяме проф. Янчева. Тя бе избрана
за зам.-ректор по научната и международна
дейност в НСА за следващите четири години.
От интервюто ще научите повече за плановете й в управлението на
Академията, спортната й
кариера, както и за работата й като психолог.
На 4-5 стр.
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КОНФЕРЕНЦИИ, НАУКА,
АКАДЕМИЧЕН ДУХ
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ЕДНИ ОТ НАС - СПОРТНИ УСПЕХИ НА
СТУДЕНТИ
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Кубрат Пулев: Живея, за да бъда полезен
Продължава от 1 стр.

листата на забранени вещества (смее се).
- Поздравления за поред- - Какво Ви вдъхновява и
ната Ви победа? Бяхте ли мотивира на ринга?

Ректорът проф. Гешев му връчва почетния медал
на Академията

сигурен в успеха?
- Благодаря ви! Никога не
можеш да бъдеш сигурен,
защото понякога се случват непредвидени неща
преди срещата. Така беше
и сега. Имах настинка, която продължи седмица. Треньорите бяха наясно, че с
такъв сериозен противник, с 12 рунда мач, умората е жестока и говориха с
мен, че ако не се чувствам
добре, може да отложим
двубоя. Категорично отказах. Споделих им, че дори
и да загубим, няма да се
откажа. В бокса всичко се
решава с един удар, така
че не може да бъдеш сигурен никога. И при другите
спортове е така.
- Имате голяма подкрепа
от българските фенове.
Помагат ли Ви по време
на мач?
- Това е основното, висшата идея и цел. Точно като
допинг ми действа, макар
още да не е отразено в антидопинговата агенция с

- Хората! Да се вдигне българското знаме, да вдъхна
доверие, надежда, да имат
повече желание и да вярват в българското.
- Избрахте НСА, какви са
впечатленията Ви?
- Сериозен университет с
много умни и интелигентни хора. Всеки път, когато
дойда тук, ми е изключително приятно. Обикновено, когато идвам за даден
период от време в НСА,
винаги след това закъснявам за срещи. Не мога да си
тръгна.
- Ще посъветвате ли
нещо студентите по бокс
в Академията?
- Не искам да разграничавам студентите. Те са спортисти и бих ги посъветвал
да учат, да обичат родината си, да останат тук, за
да има България по-добро
бъдеще.
- Без болка няма победа!
Как се справяте с травмите?
- До такава степен съм

свикнал с травмите и тежките тренировки, че съм
заобичал болката. Мотивацията и желанието за
победа не трябва да изчезва никога. Това се постига
чрез силна психика. Трябва да търсиш битката и тя
да ти липсва. Да излезеш с
настроение и концентрация, тогава шансът да победиш е по-голям. Трябва
да тренираш с удоволствие и да не те интересува колко време остава до
края. Забранил съм на моите треньори да ми казват
кой рунд е в момента, а да
ме информират само за последния, за да дам всичко
от себе си.
- Как протича един Ваш
ден? Спазвате ли строг
режим?
- Единствено в тренировки, хранене и почивка.
Имам диетолог и знам как
трябва да се храня, но не
спазвам специални диети.
Взех решението на 24-25
години, а именно да премина в тежка категория и
спрях да свалям килограми.
- От кого сте се учили
през годините?
- От всички. Разбира се,
първо, личният пример
– баща ми. След това треньорите ми. Аз съм много
любознателен, като „гъба“
за информация съм. Обичам да общувам, защото
когато си говориш с някого разбираш нови неща,
научаваш. Човек никога не
може да знае всичко, учим
се докато сме живи.
- Как се развива Вашата
академия?
- Има огромен интерес и
обмисляме да отворим и
втора зала. Хората се мотивират и идват при нас,
срещаме ги със световни
шампиони.
- А свободното време?

- Гледам да го оползотворявам смислено. Животът
е майтап и не трябва да се
приема нищо на сериозно.
Преминава в шеги. Дори
когато тренирам съм така.
Хората около мен ме питат,
няма ли да се стресна, притесня. Това е животът, гледам да свърша нещо малко,
но да е всеки ден и да има
полза, да не е пропилян.
- Бъдещите Ви професионални и лични планове
са…
- Лични в една дума, щастие. В професионален успех.

Винаги готов за битка

В разговора ни Кобрата
сподели още, че психологията му е интересна. Определи се като самоук психолог.
Гледа да се учи непрекъснато. Постоянно изследва
хората и реакциите им,
обръща с любопитство
внимание на народопсихологията.
Смята, че е власт, когато имаш такива знания, защото можеш да
разбираш и помагаш на хората. Казва още, че се променя от гледна точка на
знанията, които придобива
като нови, и иска да се самоусъвършенства. „Живея,
за да бъда полезен”, категоричен е Пулев.
Интервю на
Теодора
Пискова

Юли 2016
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НСА с тържествено събрание по повод Деня на писмеността
Академичната
общност на НСА отбеляза с
церемония Деня на българската просвета и култура, и на славянската

по бокс - тежка категория
Кубрат Пулев. С медал на
висшето спортно училище
бе награден бронзовият
медалист от европейско-

Ръководството

писменост – 24 май.
За особен принос в развитието на НСА и за високите си спортни постижения през изминалата
учебна година с почетен
медал бяха удостоени:
носителят на световната купа по сноуборд Радослав Янков, неговият
треньор Георги Атанасов
и европейският шампион

то първенство по биатлон
Владимир Илиев.
Общо 24 души бяха
удостоени с академичните длъжности професор и
доцент, както и с научната
степен доктор. Дипломите за придобитите научни
степени бяха връчени от
ректора, проф. Гешев.
Последно
утвърденият
с академична длъжност

Д И П Л О М И за випуск 2016 г.

На официална церемония над 80 абсолвенти (бакалаври, задочно обучение) получиха дипломите си.
Доц. Николай Изов, зам.-ректор по учебната дейност, бе водещ на събитието. Приветствие отправи
ректорът, проф. Пенчо Гешев. Той отбеляза, че в такъв
ден се посрещат резултатите от труда на студентите и
на преподавателите. Изтъкна също, че те като кадри
на НСА, ще работят за здравето на децата, за бъдещото на България и за развитието на спорта в страната
ни. Пожела им успех в реализацията, както и да носят
с гордост името на НСА.

Традицията за хвърляне на шапки бе спазена

Ректорът връчи дипломите на завършилите с найвисок успех. Проф. Лъчезар Димитров, ректор на Академията от2003 до2012г.,пък отличи старши треньора на
ФК „Поморие“ Малин Орачев и на капитана на националния отбор по тенис Тодор Енев. Дипломи връчиха
също декани и зам.-декани.

професор за 2016 г. проф.
Иван Ачкаканов, произнесе слово за делото на Светите братя Кирил и Методий.

Денислав Коджабашев.
По време на събитиетопредставена и Купата
за комплексен победител,
спечелена от Академи-

На церемонията присъстваха
редица официални лица

В изказването си проф.
Апостол Славчев пък подчерта, че НСА се гордее и
със своите студенти, които извоюваха квоти за
Летните олимпийски игри
в Рио – ансамбълът по художествена гимнастика,
борците: Николай Байряков, Михаил Ганев, Тайбе
Юсеин и Даниел Александров, Мирослав Кирчев и

Ненад Лалович стана
Доктор хонорис кауза

ята на изминалата Национална универсиада в
Русе. Трофеят бе връчен
на ректора от доц. Златко
Джуров – председател на
АУС. Той поднесе плакети
на проф. Гешев и на Радослав Янков. Благодари
на Академията и лично на
ректора, за подкрепата им
за университетския спорт
в България.

Президентът на Международната федерация по
борба Ненад Лалович бе
удостоен с титлата Доктор
хонорис кауза на НСА.
Проф. Татяна Янчева, бе водещ на церемонията. Доц.
Николай Изов, се спря на
отделни и важни моменти
от биографията на Лалович.
Символите на почетното звание връчи ректорът проф.
Пенчо Гешев и заяви: „Да бъдеш носител на тази титла е чест, но и отговорност“.
„Бих искал да отправя специална благодарност за
оказаната ми чест. НСА е уникален университет със
75-годишна история. В света има много малко такива
места“, развълнувано каза отличеният Лалович.
Официалните лица също поздравиха Лалович, а той
изнесе и публична лекция на тема: „Модернизирането
на спорта и спортната администрация, запазвайки
традициите и олимпийските ценности”. В нея акцентира на промените, които е претърпяла борбата в
своето развитие. Заяви още, че просперитета на този
спорт в България зависи от това да бъдем силни и да
работим здраво.
Васил Байрактарски, ІІ курс
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В този брой ви представяме проф. Янчева. Тя бе избрана
за зам.-ректор по научната
и международна дейност в НСА
за следващите четири години.
От интервюто ще научите
повече за плановете й в управлението на Академията, спортната й кариера, както и за работата й като психолог.
- Проф. Янчева, поздравления за новата
Ви ръководна длъжност. Какви са бъдещите Ви планове, надежди и очаквания, какво
искате да постигнете
като зам.-ректор по научната и международната дейност в НСА ?
- Първо, благодаря за
поздравленията. Надявам се да оправдая очакванията и да продължа добрите традиции,
които има НСА в областта на науката. От друга
страна, искам да изведа
някои нови приоритети.
Моето желание е това да
бъде един полезен мандат и да изкачим още
едно стъпало по пътя на
върховете на науката.
Все още съм в началото
на мандата, но се надявам да успея с помощта
и подкрепата на всички
колеги да създам среда за научно развитие
и академичен диалог,
която да стимулира научното развитие и изява
на потенциала на всеки.
Условията, в които се
развиваме в момента се
променят динамично и
изискват от нас бързо да
се пренастройваме и да
свикваме да съизмерва-

ме научните си постижения с тези по света. Това
от една страна изисква
да се създадат необходимите условия това да
се случи, но от друга – да
имаме мотивацията да
се разделим с инерцията
и да приемем предизвикателствата. Мисля, че
НСА разполага с необходимия потенциал да
развива наука, която да
е в основата на възвръщането на позициите на
българския спорт, така
както винаги го е правила.
- Вие сте преподавател
в Академията, имате
множество научни публикации, но сте и бивш
национален състезател от ансамбъла ни по
художествена гимнастика, ще споделите ли
с нас моменти, които са
оставили у Вас приятни спомени?
- Това беше твърде отдавна (смее се). Нямам
чак такива свежи спомени, свързани със състезателната си кариера.
Да, била съм състезателка на националния
отбор на България. Ансамбълът ни беше в такъв период, който наподобява сегашния. Моето

поколение трябваше да
направи нов пробив в
световната художествена гимнастика след няколко неуспешни представяния. Радвам се, че
аз бях една от състезателките на този отбор,
който проби и започнаха
златните години на българската художествена
гимнастика. Това е спорт,
свързан с много емоции,
напрежение, радости, е
понякога и не само радости, като всяка спортна
дейност.
- Няма как да сдържа
журналистическото си
любопитство и да не
Ви попитам за работата ви и като психолог
в ПФК „Левски”, както и за грациите ни от
ансамбъла. Трудно ли
е, какво ги съветвате
най-често преди важни
мачове или съответно
състезания ?
- Много различни неща
казвам, зависи какво е
състоянието на отбора.
И в двата случая става
въпрос за отбори, в които се работи по коренно
различен начин. Дълго
време работих за ПФК
„Левски” в онези хубави
години, когато отборът
игра в Шампионска лига

и Лига Европа, но вече 5
години не работя с тях.
Там ми беше много интересно, а и голямо предизвикателство, поради
факта, че на практика
си беше съвсем пионерска работа за българския спорт. Много ми
се искаше да променя
отношението към този
тип подготовка, което е
изключително важно и
толкова широко застъпено по света. За съжаление в България психическата подготовка е силно
подценявана, а най-често изобщо отсъства. Мисля, че успяхме да направим много добри неща
заедно и фактът, че се
постигнаха тези успехи е
едно своеобразно доказателство за това, че на
съвременното ниво на
развитие на спорта без
комплексните усилия на
специалисти от различни области е невъзможно да достигнеш и още
повече да се задържиш
на върха. Докато в художествената гимнастика за първи път мога да
кажа, че работим истински професионално, така
както трябва и така както предполагат закономерностите на спорта на

този етап на развитието
му. Изключително добра
работа и със състезателките, и с треньора, което
е изключително важно.
На преден план винаги
извеждаме работата със
състезателите и забравяме, че треньорът е важна
ключова фигура в този
процес. Не случайно по
света се работи повече с
треньори, отколкото със
състезатели.
На всеки се казват различни неща, зависи какви са проблемите. Както
навсякъде,
психиката
на отделния състезател
е строго индивидуална.
Някои ги „надъхвам“, други ги „раздъхвам“ (смее
се). Ние много добре знаем какво трябва да правим с всеки, а и самите
състезателки са научени
на психологически умения, които да им помагат
да се справят преди и по
време на състезанията.
- Взимаше ли под внимание Станимир Стоилов вашите психолигически становища
на футболистите при
избора си за стартовия
състав?
- Със Станимир Стоилов
работихме много добре.
Смея да кажа, че той наистина се съобразяваше
в много голяма степен.
Заедно обсъждахме, той
предварително казваше

на кои състезатели ще
държи в даден мач и иска
малко повече подкрепа.
Аз постоянно комуникирах с него и заедно
давахме позиция за състоянието на отделните
футболисти.
- А случвало ли се е да
не Ви послуша ?
- В крайна сметка решението винаги е на треньора. Аз много внимателно
съблюдавам всичко това.
Когато работя като психолог, аз съм част от екипа. Треньорът е длъжен
да има информация от
всички колеги и на базата
на цялостната информация да вземе решение. Аз

винаги уважавам това и
много се старая да давам
констатациите си така, че
да облекча треньорското
решение, а не да се налагам на треньора за дадено решение. Когато се работи така, вярвайте ми, и
треньорът много повече
се доверява. Не бих казала, че някога сме имали
разногласия в това отношение, но пак казвам:
Това е един взаимен процес! Много от нашите колеги допускат точно тази
грешка. За да се наложат
в някой отбор, те се опитват да диктуват, всеки
от позицията на собственото си величие да си
придава особена важност
и значимост на дадения
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качества, които трябва
пост. Ние си казваме мнеда притежава успешнинието и когато го правим
ят спортист?
професионално, треньо- Успешният спортист
рите се съобразяват.
трябва да има изключи- С какво най-вече ще
телно много качества.
запомните „Синята приСъвременният спорт е
казка” от 2016 година,
такъв, че средностатискои са най-хубавите и
тически състезател няма
най-лошите Ви спомекак да достигне до висони ?
тите на големия спорт.
- За мен това беше един
При всички случаи, мноогромен опит, сблъсках
го силна мотивация за
се със страшно много
победа, висока спортна
предизвикателства, като
увереност, очаквания за
се почне с това жена да
лична ефективност, наприсъства в екипа на
гласа за победа, която
мъжки футболен отбор
е толкова важно да се
и се премине през тотализгради в съответния
ното неразбиране на псиспортист. Естествено и
хологическата работа, до
много силна дългосрочутвърждаването на тази

позиция във футбола в
България, защото по света навсякъде го има. Така
че, имаше и много трудности в началото, и същевременно много удовлетвореност. Този отбор
направи много добри
мачове в тези два големи
европейски турнира. Постигнаха се доста добри
неща, отборът показваше игра и самочувствие.
Много ми се иска част от
тях да се дължат на моята работа, предполагам,
че е така. Но винаги има,
както добри, така и лоши
спомени.
- Имаме традиция да
питаме всеки наш гост
в рубриката „Интервю”,
какви са необходимите

на мотивация, това са
много продължителни
във времето усилия, които той трябва да полага.
Те невинаги са свързани
с победи и с радости, има
и много трудности, които
трябва да се преодолеят.
Стабилна психика, защото съвременният спорт е
изключително психически натоварен. Който не
издържи на това напрежение, на практика няма
как да се справи. В почти
всички спортове силите
са изравнени и конкуренцията е толкова жестока,
че всички тези качества
имат особена важност.
Васил Байрактарски
ІІ курс
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КОНФЕРЕНЦИИ

„Спорт и сигурност”
На IV-ата международна
конференция „Спорт и сигурност”, организирана от НСА и
Факултета за спорт към университета „Юнион - Никола
Тесла“ – Белград в партньорство със Столична община, БФС и Академия на МВР, бяха обсъдени социалните, образователни и организационни мерки
в борбата срещу насилието, хулиганството, ксенофобията
и агресията в спорта.
Проф. Татяна Янчева откри форума. По нейни думи
кръглата маса с обсъждане на конвенцията на Съвета на
Европа за интегриран подход за безопасност, сигурност и
обслужване на футболни мачове и други спортни събития,
големият брой доклади и демонстрации ще създадат академична среда на полезен диалог. С негова помощ ще се направи крачка към този голям проблем не само за спорта, но
и за обществото като цяло.
„Вече няколко конференции „Спорт и сигурност” се провеждат точно след много сериозни ексцесии по нашите
стадиони. Това създава у нас чувството за необходимост
от организирането на такива форуми, но колкото и конференции да проведем, ако резултатите от тях не се реализират в практиката няма да получим искания ефект“,
сподели ректорът, проф. Пенчо Гешев.
Участниците представиха интересни доклади, а също
така се проведоха и полезни дискусии. Имаше демонстрация по лична полицейска

защита.
Сесиите откри Стийв
Фросдик, експерт
към УЕФА по проблемите на сигурността.

Катедра „Гимнастика”
За поредна година се състоя научна конференция на катедра „Гимнастика“. Тя бе открита от помощник-ректорът
и ръководител на едноименното звено проф. Кирил Андонов.
Поздрави, към присъстващите и участващите, отправи
ректорът, проф. Гешев. 16 автори със 7 доклада и 2 постера
оформиха облика на научното събитие.
За първи път бе учредена награда за най-добър доклад
от конференцията на името на бележития проф. Никола
Хаджиев - ректор на НСА „Васил Левски“ от 1979 до 1987
г. и дългогодишен ръководител на катедра „Гимнастика“.
Наградата спечели Весела Иванова, докторант в катедрата,
за доклада си „Изследване ефективността на методика за

оптимизиране нивото на равновесна устойчивост и координационни способности при 10-12-годишни, занимаващи
се с художествена гимнастика“, оценен най-високо по три
критерия.
Катедра „ Баскетбол, волейбол, хандбал“
По утвърдена вече традиция се организира и научната конференция за студенти от едноименната катедра.
На проявата бяха представени близо 20 доклада. Фокусът, този път бе върху оптимизирането на педагогическия
процес по баскетбол, волейбол и хандбал. Трите най-добри научни разработки от всеки сектор бяха отличени и
авторите им ще имат възможността да участват в научен
форум извън страната. Докторантът Любомира Василева
първа представи своето изследване „Контрол на двигателното качество бързина при 10-12-годишни волейболисти“.
„Лека атлетика и наука”
За 38-ми път се проведе международната научна конференция „Лека атлетика и наука”.
На официалното откриване ректорът, проф. Пенчо
Гешев, и зам.-ректорът по научната и международната
дейност, проф. Татяна Янчева, приветстваха участниците.
Проф. Апостол Славчев,
зам.-ректор по качество на
образованието и акредитацията, разказа за и инициативата на катедрата, за
връчване на награда, учредена на името на бележития проф. Михаил Бъчваров за поощрение на млад
изследовател, представил
доклад с научно-приложна
стойност.
Тази година плакет и парична премия получи Петя Петкова, докторант в катедрата, автор на доклада „Динамика
на развитие на физическата дееспособност на 7–10-годишни ученици при прилагане на програма с лекоатлетическа
насоченост“. Модератор на форума бе ас. Ивайло Лазаров,
а първият доклад (от общо 22) на тема 70 години катедра
„Лека атлетика“ представи ръководителят на катедрата,
проф. Стефан Стойков.
Катедра „Мениджмънт и история на спорта“
Катедрата по Мениджмънт също организира научна конференция, на която бяха представени 17 разработки от
20 автори.
Доц. Георги Драганов представи доклад на тема „Мениджмънт на проекти в спорта“, с което даде началото на
първата пленарна сесия. Темите на авторите, които желаят, ще бъдат публикувани в научно методичното списание
„Спорт и наука“.
Страницата подготви
екип на вестник „Спорт“
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Световният номер
едно в сноуборда
започва да се занимава с този спорт
на 8-годишна възраст, казва за вестник „Спорт”, Радо.
При първия си треньор Васил Милчев
осъзнава, че наистина има бъдеще,
след като печели
световните титли
при юношите. Образованието му в
НСА вече завършва, остава му само
държавният изпит.
Сподели пред нас,
че който има желание му се дава възможност и за реализация.
Тази година той стана първият български сноубордист,
който спечели победа за световната купа, като дори и за
него е било изненада, въпреки доброто начало на сезона в
европейската купа и победите.
Янков спечели големия Кристален глобус в паралелните дисциплини, като коментира, че всичко се е случило
много бързо, но
Световният първенец в
вече може да оссноуборда Радослав Янков:
мисли нещата и е
Образованието в НСА, дава
с по-голямо самомного възможности за
чувствие. Труди се
реализация в живота
повече, за да може
да поддържа нивото си и да продължава да се развива.
Подготовката му през лятото е започнала, като пожелава
на себе си здраве, а на читателите ни освен здраве и да
учат сериозно, за да има повече треньори в България, защото са дефицит.
Ние пък му пожелаваме още един толкова силен сезон
и да продължава да прави България горда с успехите си.
Материалите подготви: Питър Лазаров, І курс
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Станимир Беломъжев: Тайната на всички
спортове, а не само в ските е упоритостта
Състезател по ски-ориентиране, трикратен европейски шампион и двукратен световен вицешампион.
Като малък започва със ски бягането, но се оказва
всъщност, че винаги е предпочитал ориентирането, защото е спорт, в който се мисли повече, казва той. Тук печели
и първата си голяма титла, европейското за юноши.
В момента е студент в НСА „Васил Левски“ и разкрива
ентусиазирано, че това е „уникално учебно заведение, без
което нямаше да постигна сегашните си резултати”.
Единствената титла, която липсва на Беломъжев, е световната и именно върху нея се е концентрирал сега. Сподели с нас, че ски ориентирането е труден спорт за проследяване заради всичките технологии, които се използват,
но се надява след Олимпиадата през 2020 г. и те да бъдат
включени в програмата на игрите.
Извън спорта обожава италианската кухня. Тайната за
успеха и то не само в ските, а и при останалите спортове,
е именно упоритостта: „Който се труди упорито, рано или
късно, съдбата ще го възнагради. Ските са социален феномен, който обединява хората. Най-хубавото нещо при тях
е допирът с природата.“, завършва Беломъжев.
Настоящта 2016 г. също е успешна за него. През февруари спечели три титли на първото световно студентско първенство по ски ориентиране в Тула, Русия. Отличията са в
спринта, преследването и масовия старт. Месец по-късно в
Обертилях, Австрия, пък „грабна” бронзов медал от дългата дестинация (28,5км) на Европейското първенство.

Петя Неделчева – вместо цигуларка, №1 в бадминтона ни

Тя е най-титулуваната българска бадминтонистка и участник на три Олимпиади. Печелила е 6 пъти Европейската купа. Петя Неделчева с радост се съгласи да бъде наш гост.
„Избрах бадминтона спонтанно. Имах желание да свиря на цигулка, но родителите ми
бяха против. Няколко дни след това им заявих: пускате ме или не, аз се записах да тренирам бадминтон. Бяха шокирани, но казаха, че щом ми харесва, мога да продължа. И така
вече повече от 20 години съм в този спорт”, развълнувано ни сподели Петя.
Вече завършва НСА и ще се отдаде на треньорска дейност: „Искам да се направи още подобра организация на националния отбор и да се постигат все повече резултати. А има
и много трениращи деца, занимаващи се както професионално, така и за удоволствие,
които ще имат нужда и от зала”, ентусиазирано коментира тя.
Сподели пред нас, че всяка една Олимпиада, на която е участвала, значи много за нея,
както и за всеки спортист, който е имал удоволствието да бъде част от подобен форум. „Няма друго такова състезание,
несравнимо е. Най-вълнуваща за мен беше тази в Атина, може би защото ми беше и първа. Постигнатият резултат
беше исторически за нашия спорт, 5-то място, добави Неделчева.
Петя завладя и цяла Азия с успеха си там: „Бадминтонът е азиатски спорт. Залите са винаги пълни и атмосферата е
на ниво. Подкрепят всеки един участник и феновете те преследват по улиците за снимки и автографи”. Трудно намира
свободно време, но когато има, го споделя с приятелите си, а с бъдещия й съпруг обичат да ходят на екскурзии.
Васил Байрактарски, ІІ курс
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Отново злато за
родните грации

Във финала на пет ленти на Световната купа в „Арена Армеец” в София,
ансамбълът ни по художествена гимнастика спечели златните медали.
Грациите ни, студенти в Академията, в
състав: Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цветелина Стоянова, Цветелина
Найденова, Христиана Тодорова, водени
от Ина Ананиева, за пореден път впечатлиха журито и публиката със своето
изпълнение. Закономерно получиха и
най-високата оценка от 18.550 точки.
Гимнастичките ни оставиха зад себе
си селекцията на Русия, която бе оценена с 18.300 т. Третото място си поделят
ансамблите на Беларус и Израел, които получиха равна оценка от 18.150. В челната шестица влизат още съставите
на Италия и Украйна. Ансамбълът ни спечели и сребърните медали в многобоя на турнира. А сега желаем успех на
момичетата ни на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, които стартират през август.

Женският ни футболен отбор шампион за рекорден 13-ти път

O

Ръгбистите на НСА заслужиха
титлата за 2016 година

П

рипомняме, че след като момчетата се
наложиха с 38:10 във втория мач от финалната фаза на първенството срещу отбора на „Берковица”, нашите ръгбисти станаха шампиони на държавното първенство по Ръгби-15.

тборът на НСА спечели
титлата в държавното първенство по футбол за жени.
Възпитаничките на Станислава Цекова победиха ЛП Суперспорт с 4:0. Голове отбелязаха
Симона Петкова, Силвия Радойска и Валентина Господинова.
Двубоят се проведе на стадиона на Академията. През месец август момичетата ще започнат подготовка за участие
в най-престижния европейски
клубен турнир - Шампионска
лига.
Берковчани спечелиха първия двубой, затова на студентите, освен победа, им трябваше да наваксват и пасив от четири пункта.
След напълно равностойно първо полувреме, в което студентите излизаха с необходимия аванс напред
или Берковица въстановяваше разликата от първата
среща, се стигна до второто полувреме, в което НСА
наложи волята си и реши спора в своя ползва.
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