
КАЛОяН МАхЛяНОВ ПОЛуЧИ 
ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“

Президентът 
Георги Първанов 
връчи през юли 
в Гербовата зала 
на Президент-
ството орден 
„Стара планина“ 

на Калоян Махлянов – Котоошу за 
изключително големите му заслуги 
в спорта и за развитието на българо-
японските отношения. На церемо-
нията българският президент каза, 
че Котоошу е символ на България. 
„Надявам се, че Калоян Махлянов 
ще остане мост между България 
и Япония – добави Първанов – и ще 
помага за развитието на този силен 
спорт и за създаване на българска 
школа“. Калоян Махлянов заяви, че 
е изключително горд от награж-
даването му с висшето държавно 
отличие, което получава в годината, 
в която се отбелязват 50 години от 
възстановяването на отношенията 
между България и Япония. На 24 
май 2008 година Калоян Махлянов 
– Котоошу влезе в историята на 
сумото, като стана първия евро-
пеец, спечелил Купата на Импера-
тора. Калоян Махлянов е първият 
европеец и едва петият чужденец 
в историята на професионално-
то сумо достигнал престижния 
ранг озеки. 

Калоян Махлянов – Котоошу (на 
японски: 琴欧洲 勝紀 Котоошу Ка-
цунори) е български сумист, 16-ият 
чужденец и първият представител 
на България, който се състезава 
в най-силната категория в сумото. 
„Котоошу“ се превежда от японски 
като „Европейското кото“ (в сво-
боден превод – европейска арфа). 
През 2000 г. той е определен за 
най-добрия в Европа за възрастта 
си в категория до 100 кг. През 2002 
г. под псевдонима Котоошу дебю-
тира на професионалното дохио. 
През септември 2004 дебютира във 
висшата дивизия макуучи която 
обединява 42-мата най-добри сумис-
ти. Дебютът на Котоошу в макуучи 
идва само след 11 турнира, което 
е рекорд в професионалното сумо. 

През юли 2005 на турнира в Нагоя 
Котоошу започва със серия от 12 по-
беди като при това побеждава йоко-
зуна Асашорю, като прекъсва серия 
от 24 поредни победи на монголския 
сумист. В последния ден на турнира 
при равен резултат между Котоошу 
и Асашорю двамата играят допъл-
нителен мач, спечелен от Асашорю. 
Веднага след това Котоошу е издиг-
нат в ранг озеки – голям шампион. 

СТЕфКА КОСТАДИНОВА – СъС 
ЗВЕЗДА В АЛЕяТА НА СЛАВАТА

Най-успешната 
българска атлет-
ка Стефка Коста-
динова получи 
през септември 
своя звезда във 
Famous Алея на 
славата пред 
кино „Арена“. 
Организатори-
те подариха на 

председателката на Българския 
Олимпийски Комитет плакет със 
златна 24-каратова звезда и уни-
кална бутилка скоч уиски Famous 
с нейното име на етикета. Призът се 
дава на знаменити българи, които 
работят и развиват българската на-
ука, изкуство и спорт. Освен четири 
пъти „Спортист на България“ Стефка 
Костадинова пет пъти е избирана за 
спортист № 1 на Балканите и е в Топ 
10 е на жените-атлетки на XX век 
в списъка на Международната 
лекоатлетическа федерация. Тя 
е олимпийска шампионка, като два 
пъти става световна шампионка на 
открито и пет пъти – в зала.
На 30 август 1987 г. Стефка 
Костадинова поставя световен 
рекорд при скока на височина – 209 
см, който 22 години по-късно все 
още не е подобрен 

БъЛГАРСКИяТ НАцИОНАЛЕН 
ОТБОР ПО ВОЛЕйБОЛ СПЕЧЕЛИ 
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ НА 
ЕВРОПЕйСКОТО ПъРВЕНСТВО 
В ТуРцИя. 
Българите победиха Русия с 3:0 
гейма. Нашите волейбоисти се 
класираха на трето място, след като 
националният отбор на Полша побе-

ди България в полуфиналния мач от 
Европейското първенство по волей-
бол в Измир, Турция с 3:0 гейма.

ПЕТъР СТОйЧЕВ ВЛЕЗЕ В ЗАЛАТА 
НА СЛАВАТА НА ПЛуВНИТЕ 
СПОРТОВЕ

Петър Стойчев 
стана офици-
ално първият 
българин, 
приет в Залата 
на славата на 
плувните спор-
тове (плуване, 

водна топка, скокове във вода, 
синхронно плуване и маратон) във 
Форт Лодърдейл (Флорида, САЩ). 
На тържествена церемония там 
той ролучи специална диплома, 
статуетка и почетна лента . Най-до-
брият български плувец е заслужил 
наградите и признанието, защото 
е 6-кратен носител на световната 
купа по плувен маратон и 3-кратен 
победител в сериите „Гран при“ на 
FINA, както и заради най-доброто 
му постижение в преплуването на 
Ла Манша през 2007-а година. 

ДЕТЕЛИН ДАЛАКЛИЕВ СТАНА 
СВЕТОВЕН шАМПИОН ПО БОКС
Капитанът на българския национал 
отбор по бокс Детелин Далаклиев 
стана световен шампион в катего-
рия до 54 килограма на световния 
шампионат за аматьори, който се 
провежда в италианския град Мила-
но. 26-годишният българин победи 
основния фаворит за титлата – ку-
бинеца Янкиел Леон Аларкон с 5:0 

точки. Досега 
Далаклиев има-
ше два сребърни 
медала от Евро-
пейския шам-
пионат и бронз 
от Световното 
първенство.
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