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XXIX олимпийски игри
Пекин 2008
Най-слабото представяне за България от 56 години насам
По-слабо нашите спортисти са се представяли само във втората следвоенна олимпиада
в Хелзинки през 1952 година. Тогава единствено боксьорът Борис Георгиев спечели бронзов медал в категория до 75 кг. „Българският спорт отбеляза наистина едно много сериозно
отстъпление. Но това беше на базата на натрупани много тежки и сериозни проблеми, които непрекъснато бяха отлагани, на заложени погрешни модели в цялата спортна общественост“, казва председателката на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева.
Китай зае първото място с общо
100 медала (51 златни, 21 сребърни и 28 бронзови). На второ място
остана САЩ с 10 медала повече от
домакинтие, но по-малко титли –
36 златни, 38 сребърни и 36 бронзови
медали. Трета е Русия със 72 отличия
– 23 златни, 21 сребърни и 28 бронзови медала. Новите олимпийски герои
са Юсеин Болт и Майкъл Фелпс.
Фелпс спечели 8 златни медала.
Болт постави ненадминати рекорди
в спринта на 100 и 200 метра.
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РУМЯНА НЕЙКОВА – ОЛИМПИЙСКА
ШАМПИОНКА НА СКИФ
В ГРЕБАНЕТО
Осмият ден на Олимпиадата в Пекин
донесе първия и единствен златен
медал за България. Румяна Нейкова
спечели гребането в дисциплината
скиф, като постигна време от 7:22,34
минути. Основен конкурент на
Нейкова бе Екатерина Карстен от Беларус. След това тя бе изпреварена
от американката Мишел Герет, която
се опита да се възползва от грешката
на българската състезателка и атакува, но Нейкова удържа преднината
си, а Герет финишира на 0.44 секунди
зад нея. „Не вярвах, че мога да спечеля. Чакам този златен медал вече
осем години. Всеки ден си мечтаех
за титлата. Едва на финала усетих, че
мога да спечеля златото. Хубаво е на
върха, но оттам се пада най-лесно“,
каза Нейкова след финала.
Румяна Нейкова е родена на 6 април
1973 година в София. Състезател е на

клуб „Черно море“ Варна. Започва да
се занимава с гребане през 1985-та
година в ЦСКА под ръководството
на Верка Алексиева. Румяна Нейкова
е спортист номер 1 нa България за
2002 година.
В момента тренира под ръководство-

то на своя съпруг Свилен Нейков.
През 1989 година Нейкова става
световна вицешампионка за девойки, а през следващата година става
световна шампионка за девойки.
През 1997 година Нейкова заема
4-то място на световно първенство
на скиф. На следващата година отново е четвърта, а през 1999 година
на световното първенство в Канада
печели първия си медал – бронзов.
В кариерата си Румяна Нейкова има
две световни титли на скиф – от
Севиля’2002 и от Милано’2003.
На Олимпиадата в Сидни през 2000
година след изключително спорно
решение на съдийската комисия Румяна Нейкова бе класирана на втора
позиция след Екатерина Карстен
(Беларус), с която пресякоха финала
едновременно.
След Сидни’2000 Румяна Нейкова
прекъсна кариерата си за една година, в която (през 2001 година) роди
син – Емил.
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БЪЛГАРСКИЯТ АНСАМБЪЛ ПО
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ЗАЕ
ПЕТО МЯСТО
Възпитаничките на Адриана Дунавска и Мариела Пашалиева изиграха
без грешка своите съчетания с 5 въжета и с 3 обръча/два чифта бухалки, но съдиите им отредиха петата
позиция с общ сбор от 33.550 точки.
Първите три места заеха Русия,
Китай и Беларус. Треньорката Адриана Дунавска заяви, че класирането

СТАНКА ЗЛАТЕВА – ОЛИМПИЙСКА
ВИЦЕШАМПИОНКА В КАТЕГОРИЯ
ДО 72 КИЛОГРАМА
Двукратната световна и трикратна европейска шампионка Станка
Златева спечели сребърен медал
в състезанията в категория до 72 кг.
по борба. Станка Златева, която през
последните две години нямаше нито
една загуба, беше изненадващо
туширана на финала от китайката
Ван Цзяо. „Не издържах психически,

е било ясно още след първия ден,
когато рускините непрекъснато грешали, а получавали високи оценки.
ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НИ СЕ
КЛАСИРАХА НА ПЕТО МЯСТО

напрежението около очакванията
ми повлия много. Задължението да
спечеля титла ми дойде в повече. Исках да спечеля, за да продължа да се
боря за удоволствие“, каза Златева.

България се класира за четвъртфиналите на Олимпийския волейболен
турнир след победа с 3:1 гейма над
Венецуела. В мача игра капитанът
на българите Пламен Константинов, който се завърна в Пекин след
допълнителен допинг тест в Кьолн.
Руснаците победиха България на

Борецът Явор Янакиев спечели първия медал за България в петия ден от
Олимпийските игри в Пекин – бронз
в категория до 74 килограма в класическия стил. Радослав Великов
и Кирил Терзиев извоюваха бронзови медали съответно до 55 и 74 килограма в свободния стил. Николай
Гергов зае пето място в категория
до 66 кг. в класическия стил. Една
от големите надежди на България
за медал от Олимпиадата в Пекин –
Армен Назарян, остана едва седми
в крайното класиране.

четвъртфиналите, в спор за третото
място се наложиха над Италия.
БЕЗ МЕДАЛИ ОСТАНАХА
ДВУКРАТНИТЕ НИ ОЛИМПИЙСКИ
ШАМПИОНИ ПО СТРЕЛБА МАРИЯ
ГРОЗЕВА И ТАНЮ КИРЯКОВ
Двукратната олимпийска шампионка Мария Грозева от Сидни
и Атина не успя да триумфира за
трети път в Пекин. Тя остана на

ДОПИНГ СКАНДАЛИ НА
БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТИСТИ
Допинг скандали доведоха до отпадането на целия отбор по вдигане на
тежести. Допинг скандал разтърси
и лекоатлетическия ни отбор. Негова
жертва стана представителката
ни в бягането на 1500 м. Даниела
Йорданова. Направеният й допинг
контрол на 13 юни е дал положителен резултат и Федерацията по лека
атлетика не допусна Йорданова да
участва в Олимпиадата. Констатирано бе и повишеното ниво на тестостерон на капитана на националния
отбор по волейбол Пламен Константинов.
Слабото представяне на България
в 29-те олимпийски игри показаха
за пореден път проблемите в българския спорт, които са резултат от
лошата държавна политика в областта на спорта през изминалите
19 години.
По време на демокрацията бе унищожена вече изградената спортна
база – тя бе окрадена и занемарена.
Държавата разруши и системата
за набиране на деца. Спортистите
защитаваха, доколкото бе по силите
им, националната ни чест. „Аз се радвам за себе си и за моя успех и не ми
се иска да мисля за състоянието на
спорта у нас. Наистина положението не е никак розово и това, което
се случва в последните години
– малкото медали на българските
спортисти, не е само защото те не
са успели да се преборят, а е и резултат от политиката на държавата.
Нормалните държави правят много
неща след олимпийска титла, но
в България – не знам. Надявам се да
се помогне на младите състезатели,
защото в противен случай спортът
ще загине. Трябва да се направи
нещо, което да ги запали, така,
както едно време мен ме запалиха,
тъй като в момента нещото липсва,
а това е жалко“, казва нашата единствена шампионка от Пекин Румяна
Нейкова.
(Р.К.)
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снимки: архив

БРОНЗОВИ МЕДАЛИСТИ В БОРБАТА
СА ЯВОР ЯНАКИЕВ, РАДОСЛАВ
ВЕЛИКОВ И КИРИЛ ТЕРЗИЕВ

пето място на 25 метра пистолет
и за първи път завърши без медал.
Таню Киряков се класира на седмо
място на финала на 50 метра пистолет.
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На летните олимпийски игри в Атина
през 2004 година Румяна Нейкова
спечели бронзов медал на скиф.
На световното първенство през 2005
година в Гифу (Япония) Румяна Нейкова и Миглена Маркова спечелиха
сребърни медали на двойка-скул.
На световното първенство в Мюнхен
през 2007-а година Нейкова печели сребърен медал, като пред нея
завърши Екатерина Карстен-Ходотович (Беларус).
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