СПОРТ

СВЕТОВНИТЕ МЕДИИ ЗА
АЛБЕНА И МАКСИМ:
Л‘Екип: „Денкова и Стависки с титлата.
Те не пропуснаха шанса да се сбогуват
с публиката като победители в последното си състезание“.
Ройтерс: „Българите се сбогуваха с поклон и още един златен медал. Златната
българска двойка си тръгна на върха на
славата си.“
Глоуб енд мейл (Канада): Албена Денкова и Максим Стависки - талантливата
българска двойка, която съдиите години
наред пренебрегваха, спечели втората си
световна титла.

АЛБЕНА И МАКСИМ
ДВУКРАТНИ СВЕТОВНИ
ШАМПИОНИ

Втора световна титла спечелиха Албена Денкова и Максим Сависки на световното първенство по фигурно пързаляне в Токио. Аржентинското танго по музика
на солистa на “Ковънт Гардън” Васко Василев и “Седемте смъртни гряха” по
Реквиема на Моцарт ги изкачиxa на върха.
Българите вдигнаха на крака 6 800 души
в зала “Метрополитен Джимназиум”.
“Това бе танц на боговете”, писаха
медиите. Албена и Максим събраха общо
201,61 точки. На второ място се класираха
Мари-Франс Дюброй и Патрис Лозон (Канада) с 200,46 точки. Трети са олимпийските вицешампиони Танит Белбин и Бенджамин Огосто ( САЩ) -195,43.
“За нас това е наистина последно състезание и няма защо да се преструваме.
Утре ще излезем на леда за себе си и за
публиката. Просто искаме да танцуваме.
След като спрем със спорта, ще имам
много свободно време. Планирал съм
всичко. Албена е президент на федера-

цията, аз пък ще се занимавам с нашия
клуб в България. Ще имаме време да се
видим за по-дълго с родителите, с приятелите ни. Ще карам джет, ще скачам с парашут, ще правим шоу програми, изобщо
всичко, за което досега не съм имал достатъчно време“, каза Максим. За световната титла нашите фигуристи получават
67 500 долара от наградния фонд на световната федерация. Президентът Първанов отличи нашите световни шампиони по
фигурно пързаляне с най-високото държавно отличие – орден “Стара планина” –
I степен, а техните треньори Наталия Лининчук и Генадий Карпоносов – с почетен
знак на президента на републиката.

АЛБЕНА ДЕНКОВА е родена на 3 декември 1974 година в София.
МАКСИМ СТАВИСКИ е роден на
16 ноември 1977 година в руския град
Ростов на Дон.
Двамата започват да тренират като дует
през 1996 година, когато партньорът на
Албена Денкова Христо Николов се
отказва от спорта.
Настоящите им треньори са Наталия
Лининчук и Генади Карпоносов.
Те са първата българска танцова двойка,
която оглави световната ранглиста на
ИСУ и спечели два златни, три сребърни
и два бронзови медала за България от
световни и европейски първенства.
През 2002 година Денкова и Стависки
заемат 5-то място на Световното първенство, 6-то на Европейското първенство
и 7-мо на Олимпиадата в Солт Лейк Сити.
Те са седем пъти шампиони на България.
През 2003 година те се класираха за финала на турнира „Гран При“, след като
заеха 4-то място на „Скейт Канада“, първо място в Гелзенкирхен (Германия)
и трето място в Москва (Русия). На финала на „Гран При“ се нареждат трети,
на европейското първенство в Малмьо са
втори, а на Световното във Вашингтон трети. Те влизат в историята на България
като първата двойка, донесла медали за
България от големи шампионати.
През 2004 година Денкова и Стависки
са първи на турнирите от сериите „Гран
При“ във Франция, Япония и Финландия,
втори в „Скейт Канада“ и финала на
„Гран При“ и втори на еврошампионата
в Унгария и на Световното първенство
в Дортмунд (Германия).
През 2005 година са пети на световното
първенство в Москва, а на еврошампионата не участваха поради заболяване на
Денкова.
През 2006 година са пети от олимпийските игри в Торино, а в Калгари станаха
световни шампиони. Това е първият
златен медал за България във фигурното
пързаляне През този сезон те спечелиха
турнирите от сериите „Гран При“ в Америка и Франция, както и финала в Санкт
Петербург (Русия).
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