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Баскетболът и ползата му за здравето

аскетболът е 
един  от  най-
популярните 

и  разпространени 
спортове  в  света.Това  е  
отборна  игра,  която 
включва два отбора от по 
пет  играча,  които  се 
опитват да си отбележат 
точки  еди  на  друг,  като 
стрелят  в  кош,  висок 
300см,  при  определени 
правила..  

Играта  включва  различни 
неща  като  дриблиране, 
прехвърляне  на  топката, 
отскачане, защита и т. н.

Б

Полза за здравето
Баскетболът включва много 
стартове  и  спирания. 
Въпреки,  че  не  е  толкова 
известен колкото аеробика,  
той  е  чудесно  упражнение,  
което може да ви помогне.

▪ гори калории (1 час 
игра може да изгори 630-750 
kcal);

▪ изгражда 
издръжливост;

▪ развива 
концентрация;

▪ изгражда мускули.

Друг вид полза

Освен,  че  ви  помага 
да  сте  в  чудесна  форма,  
баскетболът може също:

▪ да ви помогне да си 
намерите нови приятели и да 
се срещате редовно с тях;

▪ да  ви научи  бъдете 
добър играч в отбора;

▪ да се играе от хора 
от  всякаква  възрасти  и 
възможности;

▪ да е забавна игра, в 
която  децата  от  всяка 
възраст могат да участват.. 

Някои общи съвети

▪ преди  да  започнат 
да  играят  баскетбол, 
възрастните  трябва  да  се 
консултират със своя лекар;

▪ трябва са се знае, че 
баскетболът  е  бърза  игра  с 
много  тичане,  скачане, 
извивания  на  тялото  в 
различни  посоки,така  че 
лесно  могат  да  се  случат 
наранявания и инциденти;

▪ баскетболът 
натоварва  много  краката, 
особено  коленете  и 
глезените,  оказва  натиск  и 
върху раменете;

▪ играта  ви  прави 
силни и гъвкави,баскетболът 
е спорт,които изисква здрава 
физикаКакво не бива да забравяме?Загрявайте мускулите и ставите си преди да 

се разиграете на корта. Също преди да се 
разиграете на корта. Също постепенно се 
разхлабете и разтегнете след като сте 
играли.

▪ баскетболът ви учи да бъдете добри 
играчи в отбор  и може да бъде страхотен 
обществен спорт;▪ възрастните трябва да се прегледат 

от лекар преди да се захванат с баскетбол;
▪ баскетболът натоварва цялото тяло 

и могат да се случат наранявания, затова 
внимавайте, загрейте и разтегнете 
мускулите и ставите си предварително.   

▪  не забравяйте да се хидратирате 
редовно.



Но  това  не  е  ли  само 
проблем на възрастните?

Не  HIV е  голям  проблем  за 
младите  хора,  както  и  за  възрастните. 
През  2007  бяха  преброени  2  милиона 
души под 15 години, живеещи в ХИВ.

Каква е разликта между 
ХИВ и СПИН?

ХИВ е вирусът, който причинява 
СПИН.  ХИВ  означава  „Човешки 
Имунодефицитен  Вирус”,  а  СПИН 
означава  „  Синдром  на  придобита 
имунна  недостатъчност”.  Спин  е 
сериозно  състояние,  при  което 
защитните  сили  на  тялото  към  някои 
болести,  са  разбити.  Това  означава,  че 
хората със СПИН могат да получат най-
различни  видове  заболявания  ,  които 
тялото  на  здрав  човек  обикновено 
надвива доста лесно.

За колко време ХИВ може 
да причини СПИН? 

Продължителността  на  времето 
между  инфектиране  с  ХИВ  и 
диагностициране  на  СПИН  зависи  от 
много различни неща.  Сега  има много 

лекарства,  които могат да помогнат на 
хората с ХИВ, повечето лекари смятат, 
че доста хора могат да бъдат лекувани 
за  много  дълго  време.  Много  хора  не 
знаят  точно  кога  са  били  заразени  с 
ХИВ  и  времето  от  тогава  когато  се 
случва  до  диагностицирането  им  на 
СПИН може да бъде най-различно.

Е,  как  можеш  да  се  
заразиш с ХИВ?

ХИВ  се  предава,  чрез  половите 
течности  или  чрез  кръвта  на  всеки 
заразен човек, така че ако заразена кръв 
или сексуална течност влезе в тялото ти, 
можете да се заразиш. Това обикновено 
се  случва  или  чрез  сексуален  контакт 
със заразен или чрез споделяне на игли, 
използвани  за  инжектиране  на 
наркотици.  Хората  също  могат  да  се 
заразят,  ако при раждането майка им е 
била заразена с ХИВ. Много малък брой 
от хората се заразяват при медицинско 
лечение  чрез  преливане  на  заразена 
кръв. Да се заразиш от ХИВ не може от 
целувки, прегръдки или здрависване със 
заразен  човек,  и  той  не  може  да  се 
предава от кихане, пипане на дръжки на 
врати или мръсни очила.

Какво  можем  да  кажем 
за употребата на наркотици?

Единственият безопасен начин е 
да не употребявате наркотици. 

Ако го правите поемата рискове, 
на които иначе не се подлагате, може да 
се стигне до опасен секс. 

Ако  приемате  наркотици,  може 
да  ви  е  по-трудно  да  използвате 
презервативи,  или може би няма да ви 
пука. 

Какъв е точно 
случаят с 
ХИВ/СПИН?

Лесно  е да се 
мисли, че СПИН е нещо , 
за което другите хора 
трябва, да се притесняват – 
гей хората, хората 
употребяващи наркотици, 
хора които спят с когото 
им падне. Това е погрешно 
– всички тийнеджъри, 
които и да са те, където и 
да живеят, трябва да 
приемат сериозно 
заплахата от ХИВ. За да 
могат да защитят себе си, 
те трябва да знаят фактите 
и да знаят как да избегнат 
заразяването.



Ако  си  инжектирате  наркотици, 
винаги трябва да използвате чисти игли 
и спринцовки. 

Ако  имате  татуировка  или 
пиърсинг,  трябва  да  сте  сигурни, 
уверите,  че  иглите  и  спринцовките  са 
стерилни.

Попитайте персонала на мястото 
какви предпазни мерки използват.

Какво  е  по-безопасен 
секс?

По-безопасен секс също означава 
използване на презервативи по време на 
полов  акт.  Използването  на 
презервативи  не  е  абсолютно  сигурно, 
тъй  като  те  могат  да  се  скъсат,  но 
презервативите  могат  да  бъдат 
ефективни, ако се използват правилно.

Можете  ли  да  се 
заразите още от първия път?

Да, ако вашият партньор е с ХИВ 
и сте правили опасен секс, можете да се 
заразите.

Има ли лечение?
Не съществува  лечение за ХИВ. 

ХИВ е вирус и никакво лекарство не е 
бил открито за които и да е тип вирус. 
Напоследък лекарите са в състояние да 

контролират вируса, след като човек се 
зарази, което означава, че човек с ХИВ 
може да остане здрав за по-дълго, но не 
са успели да се освободят от вируса  в 
организма напълно.

Как  мога  да  си  направя 
тест?

Може  да  ви  е  от  полза  да 
говорите  с  някой  възрастен  –  майка, 
медицинска  сестра  или  учител,  които 
може  да  ви  посъветва  къде  да  си 
направите  тест.  Мого  по-добре  е  да 
говориш  с  някого,  отколкото  да  се 
притесняваш.  В  клиниката  ще  ви 
предложат да изчакате три месеца след 
последния Ви рисков сексуален контакт 
преди  да  си  направите  тест.  Това  е 
защото вирусът е трудно да бъде открит 
веднага след заразяването.

Какво ще наравят?
Ще вземат проба от кръвта ви, за 

да я изследват. На някои места може да 
ви кажат резултатите още същия ден, а 
на други може да се наложи да чакате 
седмица или повече.  Докато чакате,  не 
трябва  да  имате  сексуален  контакт  с 
никого.

Имам ХИВ – какво 
трябва да направя?

Ако откриете, че сте заразени с 
ХИВ, трябва да кажете на 
хората, с които сте имали 
сексуален контакт или сте 
споделяли общи игли, така че те 
да могат да решат дали да си 
направят тест. Може да бъде 
много трудно да кажа на някого. 
Ако мислите, че вие не можете 
да кажете, Вашият лекар или 
медицинска сестра могат да ви 
помогнат. Вашият лекар в  
клиниката трябва да може да ви 
даде още съвети за това как да 
останете здрави.. 



Мото  GP 
шампионатът  за 
мотори  е  най-
известният в света. 
Обявен  за 
официален  спорт 
през 1949г, днес се 
състои  от  18 
състезания  в  16 
държави.

1 В  тазгодишните 
съзтезания  за 
победител  бе 
обявен  Валентино 
Роси
с  3  спечелени 
съзтезания, 
които  все 
още  се 
държат  от 
него,  и  93 
точки 
разлика. 
Той спечели 

8-ят си  световен шампионат.

2 Втората позиция бе заслужена от Каси Стоунър. Въпреки, че завоюва първото 
място в  началото, той не можа да го задържи заради непобедимия Валентино 
Роси.
.

3 Третата позиция беше за Дани Педроса, от 
Сабадел  (Каталония),  шампион  на  125 
кубиковите  мотоциклети.  Само  на  19 
години, той е в Мото  GP категорията от 3 
години.  Досега  не  е  печелил,но  въпреки 
това запазва добри позиции

ГрандПри Позиции 
1ви 2ри 3ти 4ти

Катар Стоунър Лоренцо Педроса Довидзиосо
Жерес Педроса Роси Лоренцо Хайден

Портогалия Лоренцо Педроса Роси Едуардс
Китай Роси Педроса Стоунър Лоренцо

Франция Роси Лоренцо Едуардс Педроса

Италия Роси Стоунър Педроса       Де 
Анджелис

Каталония Педроса Роси Стоунър Довидзиосо
Великобритания Стоунър Роси Педроса Едуардс

Асен Стоунър Педроса Едуардс Хайден

Германия Стоунър Роси Вермулен       Де 
Анджелис

САЩ Роси Стоунър Вермулен Довидзиосо
Ксека Роси Елиас Капироси    Накано

Сан Марино Роси Лоренцо Елиас Педроса
Индианополис Роси  Хайден Лоренцо Стоунър

Япония Роси Стоунър Педроса Лоренцо
Австралия        Стоунър Роси Хайден Лоренцо

Малайзия Роси Педроса Довидзиосо Хайден
Валенсия Стоунър Роси Педроса Довидзиосо



Олимпийските  игри  се  проведоха  в 
Пекин,  столицата  на  Народна 
Република Китай, в периода от 8 до 
24 август 2008.
Испания бе представена от 287 атлета 
(164  мъже  и  123  жени),  като  бе 
държавата  с  най-много  участници 
сред  испаноговорящите  страни  и  на 
11 място по брой на участници сред 
всички  останали.  Олимпийските 
отбори  са  избрани  от  Испанският 
Олимпийски комитет и националните 
спортни федерации на всеки спорт с 
представители. Носител на флагът на 
официалната  церемония  по 
откриването  се  носеше  от  гребеца 
Давид Кал Фигероа.
Испанският олимпийски отбор взе 18 
медала, с един повече от завоюваните 

в  Атланта  и  с  един 
по-малко  от  тези  в 
Атина.  Това  е 

считано  за  второто  най-добро 
класиране на Барселона с 5 златни, 10 
сребърни  и  3  бронзови  медала. 
Повечето от медалите бяха спечелени 
от  съзтезателите  по:  колоездене  от 
Йоан Лланерас, тенис-Рафаел Надал, 
плаване-Фернандо Хечевари и Антон 
Паз. От друга страна, Испания не взе 
никакви  медали  от   най-важните 
спортове  в  Олимпийските  игри: 
плуване и лека атлетика.
По-късно  бяха  проведени 
паралимпийските  игри,  отново  в 
Пекин.  Трябва  да  се  отбележи 
доброто  участие  на  атлетите  в  тези 
игри,  което  може  да  се  види  в 
таблицата:
:

http://bp1.blogger.com/_rGYv0oNPV6Y/SJHvaIMi_hI/AAAAAAAABOk/X3yZIxxQwv8/s1600-h/Img214398577.jpg


Спорт Испански медали
Стрелба с лък Без медал
Хокей Сребърен
Баскетбол Сребърен
Коноездене Без медал
Фехтовка Бронзов
Футбол Без медал
Джудо Без медал
Плуване Без медал
Вдигане на тежести Без медал
Колоездене 2 златни, 2 сребърни и един 

бронзов
Тенис Един златен и един сребърен
Тенис на маса Без медал



Терминът  допинг,  изглежда  идва  от 
думата  dop,  която  на  езика  на  някои 
племена  от  източното  крайбрежие  на 
Южна Африка се отнася до едно питие 
със  стимулиращ  ефект,  което  те  пият 
точно преди да се бият и което им дава 
сила.  Този  термин  е  възприет  от 
англичаните  и  сега   се  отнася  до 
дефинирането  на  незаконното 
разпространение  на  стимуланти  с  цел 
увеличаване  на  физическото 
представяне.  Тя  е  потенциално  опасна 
за здравето на спортистите и подобрява 
спортните  постижения  по  незаконен 
начин.

Допингът в спорта

В  спорта,  допингът  не  е  отскоро, 
известно  е,  че  в  древните  олимпийски 
игри  на  Гърция  (от  на  VIII C.  преди 
Христа)на  атлетите  били  давани 
стимулиращи вещества  за  подобряване 
на  физическото  им  представяне.
 Но  широката  употреба  на  хормони  с 
това предназначение е по-ново събитие, 
което се роди през от втората половина 
на ХХ в., благодарение на напредъка в 
химията  и  като  следствие  на  високото 
ниво  на  професионализъм  в  спорта  и 
големите  парични  суми  при  елитни 
състезания. 

Допингът  е  забранен  и  подсъдим  . 
Правилата  на  МОК  (Международния 
Олимпийски  Комитет)  забраняват 
употребата на всякакви физиологически 
субстанции  ,  непознати  на 

организацията,  приемани в необичайно 
количество и е  публикуван  списък със 
забранените  субстанции  заедно  с 
позволеното  максимално 
количество.Атлетите  са  санкционирани 
от своите асоциации.
Има различни видове допинг.Например 
увеличаващи  червените  кръвни 
теца,увеличаващи приема на кислород и 
т.н.  Нужни са превантивни мерки като 
разпространение,  информация  и 
образователни програми . Обществото е 
малко  рязко  и  в  някои  случаи 
незапознато и  трябва да бъде убедено , 
че невежеството не е извинение .
За жалост , на последните Олимпийски 
игри  в  Пекин  ,  известни  спортисти 
станаха  жертви  на  допинга  и  бяха 
наказани  от  спортните  съдии. 
Нарастващата  тенденция  е  да  бъдат 
налагани  наказания  и  на  други 
хора,които  носят  отговорност  (лекар, 
треньор...)
Една  от  главните  причини,  която  кара 
спортистите да прибягват до незаконни 
вещества,  е  голямата  конкуренция,в 
света  на   спорта,  особено  в 
колоезденето  ,  тъй  като  то  е  спорт, 
изискващ  много  издръжливост  .  В 
днешно време амбицията да бъдеш №1 е 
по-  примамлива ,  отколкото  спортното 
поведение и ценностите ,които спортът 
внушава



Всеки,  който  е  чувал  легендата  за  Робин Худ,  знае  че  състезанията  по 
стрелба  с  лък  датират  още  от  Средновековието.  И  наистина,  днешните 
стрелци  все  още  уважават  измисления  разбойник.  Под  термина  ''Робин 
Худ''  сега  се  има  предвид  разцепването  на  стрела,  попаднала  вече  в 
мишената, от друга стрела.

Екипировката се е променила от времето, когато Робин и неговата весела 
дружина са кръстосвали Шеруудската гора, но в основата си този спорт 
остава непроменен. Извитият назад лък, покрит със стъклопласт е станал 
общоприет,  както  и  стрелите,  изработени  от  алуминий и  графит,  които 
могат  да  се  движат  с  повече  от  240 км в  час.  Най-важните изисквания 
обаче са ясни: балансирани ръце,  силни рамене,  гъвкави мускули, остро 
зрение и железни нерви.

Стрелбата с лък е част от Олимпийските игри няколко 
пъти  в  периода  1900-1920,  но  след  това  изчезва  за 
повече от 50 години. Появява се отново през 1972г. в 
Мюнхен и от тогава е част от тях.

Стрелбата с  лък  е  едно  от  най-старите  изкуства,  които  все  още  се 
практикуват.  Тази  история  няма  да  е  само  едно  пътешествие  през 
развитието  на  този  спорт,  а  през  историята  на  човечеството.  Наистина, 
двете  са  тясно  свързани.  Доказателства  за  древни   стрелби  с  лък  са 
намирани по целия свят, дори в Австралия, където преди се смяташе, че 
лъкове не са били използвани.



Стрелбата с лък е изключително интересен спорт, но в България е трудно 
да се практикува. Проблемът не е липсата на интерес, а това, че малко нови 
хора се запознават с този спорт. 
Всеки,  който  чуе  за  него  ще  бъде  впечатлен,  защото  този  спорт  е 
атрактивен, всеки втори ще бъде заинтересуван, а всеки трети ще опита! 
Този спорт ти дава нещо- лък, стрела, учи те да си концентриран, търпелив 
и т.н.
Направи и ти нещо за него – дай му повече хора! 

                  НЕ БЪДЕТЕ САМО КОНСУМАТОРИ, НО И 
ПРОДУЦЕНТИ!





ИНТЕРВЮ С ХЕНРИ ГАУЛАРД

Колко време се занимавате с колездене? 

Занимавам се със спорт от 1976 година.

Как започна да се занимаваш с това хоби?
 
Живеех  в един апартамент и се чувствах все едно че спортувам. Избрах този спорт, 
защото  винаги съм харесвал колоезденето. С годините, увеличавах разстоянието и 
открих нови маршрути и с времето  подобрих моите постижения.

Защо избрахте да участвате в Париж-Пекин?
 

Направих първото си пътуване в Китай през 2006 г. и много ми хареса 
тази страна. Това е причината  да реша да открия тази 
страна с велосипед. 
Освен това е най-дългият маршрут,постигнат от 
организаторите и за мен той е резултат от повече от 30 
години практика. 
Бяхме 400 кандидати и аз бях един от 105 избрани. 

Какво е името на сдружението, което oрганизира 
Париж-Пекин? 

Федерация Française де Cyclotourisme (FFCT), в тясно 
сътрудничество с посолствата на страните и,които прекосяваме, 
"Eurosia Турс" Асоциация за престоя в Китай. 

Каква беше целта на тази експедиция? 

Да бъдем в Пекин за откриването на 
Олимпийските игри. 
Имаше също така образователна 
цел,която беше да се създаде 



контакт между френски училища и училища на 
страните,които прекосявахме. Децата нот френските 
училища бяха произвели  велосипеди (около тридесет), 
тези велосипеди бяха дадени на училища, разположени 
по нашия път.

Колко време  продължи вашето пътеществие? 

140 дни, което означава 687 часа. 

Колко държави прокосихте от Париж до Пекин? 
Аз преминах през дванадесет страни: Франция (пет дни), 
Германия (седем дни), Австрия (пет дни) 
Унгария (три дни), Сърбия (шест дни), Румъния (седем 
дни), Молдова (един ден), Украйна (девет дни), Русия 
(тринадесет дни), Казахстан (двадесет и четири дни), 
Киргистан 
(дванадесет дни), Китай (четиридесет и осем дни). 

Кои държави  предпочитате? И защо? 

Най-общо казано, азиатските страни. 
Казахстан- за неговото гостоприемство. Киргистан-за неговите прекрасни 
пейзажи,дивате му природа,но също така и  Китай за дружелюбието на  жителите му 
и пейзажите в някои региони. Там хората имат малко пари, но винаги се усмихват и 
винаги искат да ви дадът подаръци. 
Освен това, в Китай дадохме около сто "автографа".

Как се ориентирахте? 

Имахме карти,атлас на пътищата и пътеводител във всяка страна от Сърбия нататък. 

Как се къпахте,къде ядяхте и спяхте?
Прекарвахме нощите си в хотели,младежки общежития в 
училишни гимнастически салони,даже в класни 
стаи,спахме в биваци под палатката, когато нямаше село 
наблизо. Хранехме се в ресторанти или на пикници или с 
ястия приготвени от организацията.
Миенето зависеше от това къде сме настанени. Понякога 
беше много кратко , понякога беше в реката или 
понякога нямаше къде, защото има страни,където няма 
вода .

Как се разбираше с другите участници ?
За това най-вече се притеснявах .Всущност не е лесно да накараш 115 души да 
живеят заедно ( 105 участника и 10 организатора )



Както и да е,разбирахме се добре.Всеки 
учасваще в колективните задачи без никакъв 
проблем .

Намери ли време да си починеш и да се 
възползваш от пейзажите,жителите и 
културното  им наследство ?

 Имахме ден почивка и нашите преходи не бяха прекалено дълги , което ни 
позволяваше да намерим време за почивка .
Имах време да разгледамзабележителности,да поснимам (повече от 5000) и да се 
запознаем с местните хора .
Докато карахме,можехме да се наслаждаваме на 
разнообразни пейзажи.

Ти или някой от отбора чувстваше ли се обезкуражен 
понякога?

Лично при мен всичко беше на ред.Нито веднъж не се 
обезкуражих,само се чувствах изморен.
Обаче беше твърде бързо за мен в Сърбия и мисля че 
имаше твърде много полицаи в Русия.
3-ма от нас се предадоха,защото се обезкуражиха или се разболяха .Последният 
месец беше много дълъг за всички.

Как се почувства на края на това приключение ?

Страдах от сериозна болест преди няколко години ( Почти бях приключил с 
колоезденето) .За щастие тази болест беше много умело лекувана от способни лекари 
и това приключение беше вид отмъщение за това.
Чувството,което изпитвам сега е,че съм 
учасвал красиво,колективно 
приключение.
Кога пристигна точно ?Участва ли в 
церемонията?
Пристигнахме в Пекин на 3 август. 
Игрите започнаха на 8. От 5 
разглеждахме страната.Наблюдавах едно 
състезание по кану каяк.

Имал ли друг път подобни преживявания ?

Не толкова дълги,обаче,участвах в "Тур дьо Франс" през 1996 : 3 седмици и 120 
участници. Магистралата 66 между Чикаго и Лос Анджелис : 4 седмици, 45 



участници ( и лоша амосфера ) през 2001 и бях във Виетнам през 2007 за 4 седмици 
със 25 участници.



Д

 Интервю с Дженифър Парея

женифър Парея 
започва  да 

тренира водна топка на 
15 години. Преди това, 
още  от  6-годишна  се 
занимава  с  плуване. 
Започва  да  практикува 

водна  топка,  защото 
като  индивидуален 
спорт  плуването  се 
оказва  монотоннo за 
нея  и  не  й  доставя 
удоволствие.Затова 
решава  да  тренира 
отборен спорт, в който 
ще  може  да  се 

забавлява  повече.  Тя 
само  година  след  като 
се  присъединява  към 
отбора  по  водна  топка 
на  Олот,  е  поканена  в 
Каталунската селекция, 
а  после  и  в 
Испанскатаpractising w

Кога и къде започна да играеш 
водна топка?

В клуба Natació Olot (CNO), когато бях 
на  15,  макар  че  съчетавах  водната 
топка с плуването година преди това.

Защо реши да избереш този 
спорт?

Защото  тренирах  плуване,  но  се 
отегчих  и  реших  да  се  пробвам  с 
водната  топка,  защото  е  игра  в 
отбор и си помислих, че може да ми 
хареса.

Минавало ли ти е някога през 
ума да замениш този спорт с 
някой друг? защо?

Не. Откакто тренирам водна топка 
никога не съм си и помислила да я 
заменя с друг спорт.

По 
колко 
часа 

седмично тренираше в началото? 
а сега?

Когато започнах, тренирах между 5 и 7 
часа седмично. Сега, когато тренирам с 
клуба, по 4 часа на ден (20 часа 
седмично), а по време на селекция 
даже тренирам по 6.5 часа всеки ден.

Разкажи ни за спортната си 
кариера (отборите, в които си 
играла и успехите си).

99-01 CNO Клуб Natació Olot
01-03 Клуб Natació Sant Feliu
03-06 Клуб Natació Sabadell 
   06-08 Esportiu Mediterrani

НАЦИОНАЛНО НИВО:

• 3 Каталунската лига
• 1 Каталунската купа
• 2 Национални лиги
• 2 Кралски купи
• 2 години най-добър голмайстор 

на лигата
• 3 години най-добър Кралската 

купа 



МЕЖДУНАРОДНО НИВО:
Европейското младежко първенство 
(Португалия) 2002, 3то място
Световното младежко първенство 
Калгари (Канада) 2003, 3то място
Световен шампионат Барселона 
(Испания) 2003, 7мо място 
Предолимпийски шампионат Италия 
2004, 5то място 
Световен шампионат Монреал 
(Канада) 2005, 11то място
Европейски шампионат Белград 
(Сърбия) 2006, 4то място
Световен шампионат Мелбърн 
(Австралия) 2007, 7мо място 
Предолимпийски шампионат Италия 
2008, 5то място

Европейски  шампионат,  Малага 
(Испания) 2008, 2ро място

Трудно ли беше да постигнеш 
това, което си днес?

Истината е, че не беше лесно. 
Трябваше да пожертвам много неща: 
семейството, приятелите, учението, 
свободното си време, ваканциите и т.н.
Въпреки че, ако правиш това, защото 
ти харесва, както е в моя случай, имаш 
цел и знаеш, че ако не се трудиш много 
и не даваш 100% от себе си, няма да я 
постигнеш.
Стремиш ли се да постигнеш 
нещо повече в света на водната 
топка?

Взех много неща от водната топка, не 
само триумфите като спортостка, но и 
това,което ми даде този спорт като 
човек и жизнен опит. Но е очевидно, 
че като спортистка все още имам цел 
или мечта, която да постигна, и това са 
олимпийските игри.
Можеш ли да си спомниш някой 
вълнуващ момент, успех или 
забавна случка?

Спомням си много вълнуващи 
моменти, но ако трябва да избирам, 
бих избрала първия медал, който 
спечелих на международно ниво, 
въпреки че беше в категория за 
младежи. Не можех да повярвам.
Моето първо световно първенство в 
Барселона:  беше пълно с хора, 
погледнах към платформата за 
представяне и щях да се разплача, 
беше толкова впечатляващо.
Лятото в Малага: беше много 
вълнуващо да играя на финала на 
европейския шампионат пред публика 
от 3000 човека. Цялото ми семейството 
беше там и ме подкрепяше.
По време на Световния шампионат в 
Мелбърн преди мача всички отидохме 
към стаята и там слушахме и 
танцувахме заедно една песен, която 
ни мотивираше.
Странните навици, които всеки от нас 
има преди  мачовете: хора, с които не 
можеш да говориш, хора, които винаги 
имат установена рутина, хора , които, 
ако някой им затвори ципа на банския 
костюм и мачът е добър, правят 
същото всеки следващ мач. 
На Европейското младежкото 
първенство в Loulé имаше момиче, 
което направо оставиха във водата, 
защото си беше счупила крака и не 
можеше да ходи. Аз играх със счупен 
пръст през целия шампионат, а  друго 
момиче със счупен глезен, защото 
беше паднало на стъпалата на 
автобуса, и въпреки това бяхме на 
трето място. Винаги ще помним този 
шампионат, защото беше невероятно, 
толкова много неща се случиха.
Какво правиш през свободното си 
време?

Обичам да излизам с приятели. Ходя 
на кино, чето книги, слушам музика, 
ходя по магазините, всичко, което 



правят и другите, но се опитвам да 
използвам максимално свободното си 
време, защото то не е много.

Какъв съвет ще дадеш на децата, 
които искат да навлезат в света 
на водната топка?

Ако наистина харесват този спорт, 
трябва да се борят, да тренират и да се 
жертват, защото както казват 
родителите ми: никой няма да ти даде 
нищо.
И като цяло да овладеят всички неща, 
които умеят. Това важи не само за 
водната топка, но и за всеки спорт. 
Мисля, че едва ли ще откриеш 
ценностите, на които спортът те учи 

извън  този свят.

Благодарим ти, Дженифър.Надяваме се, че ще 
постигнеш още успехи и да натрупаш повече 
опит.



Естер Плана Солес е на 24 години. 
Тя е учителка в училището  за 
специално образование “Centre 
d’Educació Especial Joan XXIII”, 
където работи вече три години. В 
момента тя не само работи , но и 
учи психология в “Universitat 
Oberta de Catalunya”. Преди да 
започне работа в училището, 
работи в CDIAP (Centre de 
Desenvolupament I Atenció Precoç) 
в Ла Гароча, където предлага 
образователна подкрепа на 
различни ученици от региона. 
Също така работи в резиденцията 
на хора с физически увреждания 
(VORA-RIU) и е била инструктор 
на умствено изостанали деца и 
възрастни в течение на няколко 
години.

Още от много малка исках да бъда 
учителка. По-късно започнах да се 
интересувам от хора с физически 
увреждания. Привличаха ме деца с 
проблеми и исках да им помогна. 
Колебаех се между това дали да 
следвам психология или 
специализирано образование, но 
накрая предпочетох преподаването, 
защото именно това наистина 
харесвам. Преди да започна 
следването, бях детски инструктор. 
Посещавах workshop, за да бъда 
наистина сигурна, че искам да работя 
в тази сфера. И това беше много 
полезно - колкото повече контакти 
имах с този свят, толкова по-

вълнуващо беше. Ето защо, си взех 
дипломата и започнах работа.

         - Аз съм учителка в училилище 
Joan XXIII school”, в 
което учениците са 
разпределени в класни 
стаи според възрастта и 
нивото, което имат. Аз 
съм преподавател на 
една група. Те са деца, 

които учат трудно и имат нужда от 
постоянна подкрепа, за да учат и да 
бъдат самостоятелни. В училище се 
преподават всички предмети: 
математика, език, социални науки, 
музика, информационни технологии, 
физическо възпитание...  Адаптираме 
предметите и материала към 
способностите и нуждите на 
учениците. Например, ако ви се дадат 
няколко картинки с 
последователни инструкции 
как да направите рецепта, 
може би само гледайки 
снимките, ще можете да ги 
подредите лесно. Тези деца 
трябва да правят всичко бавно. Първо 
е необходимо да покажеш храната и 
кухненските инструменти, след това 
да направиш бавно рецептата и 
последната стъпка е, да ги подредиш 
последователно.Това е само пример, 
за да разберете, че работата с такъв 
тип деца дава добри резултати, ако 
превърнеш в преживяване всяко 
нещо, на което ги учиш.

Защо се захванахте 
с тази работа?

В какво се състои  
работа ви?



- По време на физическо възпитание 
учениците извършват различни 
дейности. Те винаги се упражняват 
чрез игри или мотивиращи 
упражнения. Тези сесии се използват 
и за да се преподават правилата на 
игрите, за да ги накараме да ги 
научат и да ги спазват. За учениците 

с начално 
образование 
тези дейности са 
много полезни, 
тъй като 
повечето от тях 

не спортуват след училище. През 
годината  ходим и на басейн веднъж 
седмично. Те се учат да плуват и 
правят различни упражнения във 
водата, за да подобрят уменията си. 
Използваме басейна, за да създадем 
хигенни навици и самостоятелност 
(да се обличат, да се събличат, да 
взимат душ, да използват 
съблекалните).
Учениците с прогимназията и 
гимназията играят футбол веднъж 
седмичнои спортуват веднъж сутрин 
( спортното занимание зависи от 
седмицата и спортния инстуктор). 
Освен това, има и извънкласни 
дейности, специалноза тези ученици. 
Веднъж годишно  отиваме на пистата 
за лека атлетика, за да  правим 
упражнения на ново място с нов 
материал.

- Да, както ви казах преди, 
упражняването на спорт е много 
положително за ученици:

- Физическата активност ги 
поддържа във форма, освен че 
ги прави по-здрави.

- Някои ученици не тренират 
след училище, затова 
единствената физическа 
дейност, която извършват, е в 
училище.

-  Спортът е изцяло от полза за 
тях , защото научават нови 
правила и как да ги спазват. 

- Някои деца са с наднормено 
тегло и спортът им помага да 
бъдат във форма.

- В часа по физическо 
възпитание трябва да се 
преобличат и да сменят 
обувките си. Това им помага 
от гледна точка на тяхната 
самостоятелност: опитваме се 
да ги научим да се преобличат 
сами.

 - Забавна случка! Има много! Но 
винаги ще помня първия ден, в който 
отидох да правя сесии хипотерапия 
(терапия с коне). EEC Joan XXIII 
води някои ученици (тези, коитоимат 
нужда) да правят хипотерапия. 
Терапията с коне е много 
положителна както  на физическо 
ниво, така и на емоционално ниво. 
По времето,когато правех 
хипотерапия, виждах как много 
нервни деца 
стават спокойни, 
когато са на кон. 
Виждала съм 
деца с проблеми в 
концентрацията 
как докосват 
конете;  деца, 
които дори са 
способни да ги ръководят и т.н. 

Кои спортове учениците 
практикуват най-много 
в училище?

Полезни ли са тези 
спортове за 
учениците?

Спомняти ли си някоя 
забавна случка от 
вашата професионална 
кариера?



Мисля, че това е много положително, 
че кара децата да се чувстват 
отговорни, независими и доволни от 
себе си.

- Ще го обясня с прост пример: 
когато прекарваш много време, 
опитвайки се да ги накараш да научат 
нещо, обяснявайки го по различни 
начини, с различен материал, в 

различни 
ситуации... и след 
много време 
видиш, че са 
научили това, 
което е изисквало 
толкова много 
усилия (твоите и на децата)... е 
невъзможно до скриеш усмивката си. 
Трудно им е, те учат бавно... но 
удовлетворението и от най-малкия 
им прогрес е най-голямата стъпка за 
нас. Ето защо ми доставя такова 
удоволствие! Това е трудна работа, 
но едновременно  много красива! А 
пък и децата са много благодарни и 
ти трябва да ги обичаш

Ester Plana Solés

ПОГЛЕД ОТБЛИЗО...

Защо работата ви 
доставя 
удоволствие?



Интервю с Шай Штрикс- бивш 
международен баскетболен рефер. В 
момента- международен инструктор 
на FIBA, спортен директор на 
EUROHOLD Balkan League, член на 
комисията в Israeli League. 

Коя е най-трудната задача на 
рефера?
Много са...не, най-трудното е да 
намериш равновесието между 
желанието на отборите да победят 
и да завършиш играта по такъв 
начин, че всички да са доволни! 
Това е едно от най-трудните неща.
Спортът наследствен ли е и ако 
е, трудно ли е да се отървеш от 
сянката на родителите?
Много трудно! Понякога може да 
отнеме дори 30 години. Зависи от 
родителите  и  от  детето.  Някои 
хора остават цял живот в сянката 
на родителите. 
Родителите ти ли те накараха да 
избереш тази работа или беше 
твоя идея?
Родителите ми никога не са 
избирали вместо мен и може би 
там е проблемът, винаги съм 
избирал на своя отговорност, а 
баща ми беше свързан с 
баскетбола.
Как успяваш да останеш 
безпристрастен и да скриваш 
чувствата си към даден отбор по 
време на мач?
Кой е казал че съм 
безпристрастен?? Шегичка. Да 
завършиш играта по такъв начин, 
че и двата отбора да са доволни е 
невъзможно. Пък и в играта има 

различни ситуации, в които 
играчите те нервират, разбираш 
ли?
Какви жертви мислиш, че 
правят спортистите в името на 
кариерите си?
 Много, не само когато имат 
семейство, но и личният им живот 
е зависим, примерно не излизат в 
деня преди мач, особено ако са 
млади и искат да са на върха. Но 
най-вече семейството се жертва.
Какво правят повечето 
спортисти, след като се 
пенсионират?
 Продължават живота си по 
начина, който им харесва.
 Къде баскетболът е най-
популярен?
 В Испания, Гърция, Италия, в 
много големи държави. За 
нещастие, в България не е толкова 
популярен. 

Какво е мнението за играчите 
на теб?
Мразят ме!
 Защо?
 Бях чудовище! Не, надявам се, че 
те все още ме харесват и имат 
добро мнение за мен. 
Трудно ли е да си жена рефер?



 Мисля че е трудно,  защото 
жените ги преценяват по различен 
начин от мъжете.

Кой беше най-интересният ти 
мач?

Последният. Беше най-
вълнуващият мач в живота ми.
 Много благодаря. Беше 
удоволствие да си поговорим.
 Удоволствието беше мое.

Когато не всички мечти се сбъдват…



     

ИМА  НЯКОИ  СПОРТОВЕ,  ПРИ  КОИТО  ЖУРИТО  ПОНЯКОГА  ОЦЕНЯВА 
АБСОЛЮТНО  НЕЧЕСТНО.ЕДИН  ОТ ТЕЗИ  СПОРТОВЕ  Е  ГИМНАСТИКАТА.  
МНОГО  ЧЕСТО  НА  НЯКОИ  СЪСТЕЗАТЕЛИ  СЕ  ДАВАТ  ТВЪРДЕ  ВИСОКИ 
ОЦЕНКИ, А ТЕЗИ,  КОИТО НАИСТИНА ЗАСЛУЖАВАТ ПЪРВОТО МЯСТО, СЕ 
ИЗПРАЩАТ ДАЛЕЧ ОТ МЕДАЛИТЕ. ОБИКНОВЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 
СТРАНАТА-ДОМАКИН  ПОЛУЧАВАТ  ПО-ВИСОКИТЕ  ОЦЕНКИ.  ТОВА  МОЖЕ 
ДА  БЪДЕ  МНОГО  РАЗСТРОЙВАЩО  И  ДОРИ  УНИЗИТЕЛНО  ЗА  ТЕЗИ 
СПОРТИСТИ,  КОИТО  СА  „ДАЛИ”  ДУША  И  ТЯЛО   В  ТЪРСЕНЕ  НА 
ЗАСЛУЖЕНОТО  ОДОБРЕНИЕ.  ТАКА  ЧЕ,  ЗАЩО  ПРОДЪЛЖАВАТ  ДА  СЕ 
СЪРЕВНОВАВАТ, КОГАТО ВСИЧКО ИЗГЛЕЖДА БЕЗСМИСЛЕНО? МОЖЕ БИ, 
ЗА ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ С ИЛИ БЕЗ МЕДАЛИ, ТЕ ВСЕ ОЩЕ СА НАЙ-ДОБРИТЕ И 
ЩЕ БЪДАТ ЗАПОМНЕНИ С  ТЕХНИЯ КУРАЖ И СИЛНА ВОЛЯ.  

 

Йордан  Йовчев  -мъж  на  36  –  e  един  от  тези  нечестно  отстранени 
спортисти, които никога не са готови да се предадат. Той е най-добрият 
български  гимнастик,  бил  Световен  и  Европейски  шампион  повече  от 
веднъж и получил наградата за Най-добрият спортист на Балканите през 
2003.

Въпреки  брилянтната  си  техника  и 
степента  на трудност на  неговото изпълнение 
на  Олимпийските  игри  в  Атина  през  2004, 
Йовчев  стана  сребърен  медалист.  (Златният 
медал беше връчен на гимнастик от Гърция).
Вероятно  това  е  бил  най-трудният  период  в 
кариерата  му.  Въпреки  това  той  успя  да 
продължи и взе участие на игрите в Китай. За 

съжаление той не успя да спечели медал и журито му отреди осмо място. 
В края на краищата той още веднъж  показа смелост,  достойнство и си 
спечели уважение.



МАЙКЪЛ 
ФЕЛПС

Има ли някой, който не е чувал за 
Майкъл Фелпс?  Той е  само на  23, 
но има много блестящи постижения 
в  това,  което  прави  най–добре  – 
плуването.  Висок е 1.93м с размах 
на ръцете  почти 203см.  Излиза,  че 
има данни за перфектен плувец.
Майкъл е роден на 30 юли 1985 в 
Балтимор, Мериленд, син на Фред и 
Дебора  Фелпс.  Фред  е  танкист,  а 
Дебора – учителка. Но през 1992 те 
се  разделят  веднъж  завинаги  и 
Майкъл  заедно  с  по-големите  си 
сестри  Уитни  и  Хилари  отива  да 
живее с майка си. Уитни и Хилари 
също  са  били  плувкини  и  отчасти 
под тяхно влияние,  отчасти заради 
поставената  му  диагноза  – 
хиперактивно  разстройство   и 
свързаната  с  това  заболяване 
необходимост да изразходва повече 
енергия,  Фелпс  се  захваща  с 
плуване на седемгодишна възраст.
В началото Майкъл се страхувал от 
водата  и  не  искал  да  потопи  в 
басейна  дори  лицето  си,  но  в 
последствие преодолял страха си и 
започнал  да  печели  различни 
награди. Първото му постижение е 
на  десетгодишна  възраст,  когато 
печели националното състезание за 
своята възрастова група.
Следват  нови  победи,  но 
кулминацията  е,  когато  се класира 
за Олимпийските игри в Сидни 

през  2000.  Макар  че  не  печели 
медал,  той  достига  до финалите  и 
финишира  пети  на  200  метра 
бътерфлай.  Пет  месеца  по–късно, 
вече  петнадесетгодишен, Фелпс 
чупи световния рекорд на 200 метра 
бътерфлай и се 

превръща  в  най–младия  плувец, 
поставил световен рекорд.
 Но  това  е  само  началото  на 
кариерата  му.  Майсторството  на 
Фелпс  се  сравнява  с  това  на  друг 
велик плувец, Марк Шпиц, който е 
спечелил 7 златни медала по време 
на  Летните  Олимпийски  игри  през 
1972,  поставяйки  световен  рекорд. 
Майкъл има възможност да счупи и 
този  рекорд  на  Летните 
Олимпийски  игри  в  Атина  през 
2004,  но не успява. Американският 
плувец успява да спечели  "само" 6 
златни  медала,  а  в  другите  две 
дисциплини взема бронза. Така той 
е  на  крачка  от  рекорда  на  Шпиц. 
Както  и  да  е,  на  Световното 
първенство  през  2007  Майкъл 
печели  7  златни  медала  и  се 
изравнява  със световния рекорд на 
Шпиц.  Но  връхната  точка  на 
кариерата  на  Фелпс  е  на 
Олимпийските  игри  в  Пекин  тази 
година,  когато  спечели  8  златни 
медала  и  така  най–сетне  чупи 
рекорда на Шпиц.
Фелпс  бележи  победи  и  в  много 
други  състезания  и  печели  още 
награди. Ето някои от тях: Световен 
шампион по плуване на годината за 
2003,  2004,  2006  и 2007; 
Американски плувец на годината за 
2001, 2002, 2003, 2004, 2006 и 2007. 
Със  своите  успехи  Майкъл  Фелпс 
печели  сърцата  на  много  хора  по 
целия свят.



Специалната му диета включва 12000 калории на ден.
За NВС той казал, че обикновено дневното му меню включва:

• 3 сандвича с пържени яйца; 2 чаши кафе; омлет с 5 яйца; купа овес; 3 
препечени филии и 3 пържени палачинки с шоколад за закуска

• половин килограм тестени изделия; 2 сандвича с шунка и сирене и 
енергийна напитка за обяд

• половин килограм тестени изделия; голяма пица и отново 
енергийнанапитка за вечеря
Издръжливостта на Фелпс е удивителна. Способността му да 
релаксира, да се концентрира, да пренебрегва болката, всичко това е 
уникално.
Мичал слуша хип хоп и рап, за да се концентрира преди състезание, и 
един от любимите му изпълнители е американският рапър Йънг 
Джиизи.

 .





МАРАТОНЪТ НАМАРАТОНЪТ НА   
СВОБОДАТА В КАНСВОБОДАТА В КАН

Празничното  бягане  в  Кан  се  
организира  в  чест  на  D-Day и 
освобождението  на  града  от 
Германия.Тази година беше на 8 Юни. 
Това  събитие  се  състои  от  4 
състезания.

В събота вечер е „La Rochambelle”, 5 
километрово състезание, подобно на 
състезанието за живот с около 800 жени 
и момичета, целите облечени в розово.

В неделя сутринта се състояха 3 
състезания: на 10км, „Pegasus Half 
Marathon”и Маратонът на свободата.

Що се отанся до „Pegasus Half 
Marathon”, състезанието всъщност 
започва на еизвестния мост Пегас, 
завзет от германците и охраняван от 6-
та Въздушна дивизия на D-Day.

Маратонът на свободата започва по 
крайбрежието на Courseullest и през 
плажовете на Омаха нa  D-Day. 
Бягащите са забавлявани от музика и 
тромпетист, преди да започне 
състезанието в 9.00. сутринта. Бягането 
е около 10 мили по протежение на брега 
през градовете Bernieres, St-Aubin, 
Langrune, Luc, Lion, Hermanville, 
Collevile Montogomery до Ouistreham. 
Във всеки един град, споменат по горе, 
има хора по улиците които приветстват 
лекоатлетите с викове "Давайте" и 
"Браво". От улиците бягащите минават 

отстраната на морето и през плажовете, 
където смели мъже от САЩ, Канада и 
Англия са се призимили преди 64 
години. Много от градовете имат 
танкове и оръдия като паметници.
 
От Ouistreham, маратонът навлиза във 
вътрешността на страната и следва 
Канския канал за около 10 км., накрая 
преминава през моста Пегасус и 
понякога се присъединя към по-бавните 
лекоатлети тъй като половината тръгват 
10 мин. по-рано.

След известно време бягащите напускат 
канала и продължават своя път през 
селски пейзажи и многобройни красиви 
норвежки села, сред които Bieville, 
преди да влязат в предградията на Кан и 
да пресекат финалната линия на Le 
Memorial de Can.
 
Разбира се маратонът е труден, но е 
нищо в сравнение с това което 
освободителните сили е 
трябвало да постигнат. За 
да освободят Кан те са 
изминали този път за 
повече от месец, от 6 юни 
до 9 юли. Лекоатлетите 
чувстват смирение и 
гордост да бягат този 
маратон в тяхна памет.



ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ 2008ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ 2008

Ален Бернар е френски плувец от Aubagne.

Бернар е печелил 3 медала през летните олимпийски игри през 2008 г. след като 
се състезава в щафетата 4х100, в която спечелва сребърния медал, Бернар печели 
златен медал при мъжете на 100 м. свободен стил.

На френския шампионат Бернар покрива квалификациите за олимпийските игри в 
Бейджинг на 50 м. свободен стил (с време 21,69 сек.) и на 100 м свободен стил 
(47.82 сек.).

Той и неговия отбор завършват втори след американския отбор с 0.8 сек. разлика.
Въпреки  всичко  той  е  успял  да  спечели  златния  медал  при  мъжете  на  100 м. 
свободен стил на финала.

Бернар става втория французин, който печели златен медал в плуването, след Jean 
Boiteux,  който спечелил златен медал на 400 м. свободен стил през 1952 г.  на 

игрите в Хелзинки.



Лаура Манадо възобновява своя 
живот и кариера

Ако  кариерата  на  плувната  звезда  Лаура 
Манадо  някога  приличаше  на  приказка,  тя  постепенно  се 
превърна в сапунена опера, до голяма степен изпълнена с болка, а 
в по-голямата част изиграна пред публика. 

Когато Манадо започва да се занимава с плуване на 6г., 
тя  не  харесва  този  спорт.  Казва,  че  е  плувала  само 
заради своите родители,  които са я принуждавали да 
продължава,  докато  не  е  станала  на  13  г.  Тогава 
Манадо  започнала  да  харесва  плуването.  Сега  тя  го 

нарича своята страст. 

През  2004  г.  Тя  става  първата  французойка,  спечелила  златен  медал  на 
олимпийските игри по плуване. Била само на 17 години. Една година по-късно тя 
повтаря  олимпийския  си  златен  медал  на  400  м.  Свободен  стил  и  печели 
световния  шампионат  в  същата  дисциплина  в  Монреал.  През  май 2006 г.  Във 
френския шампионат в Tours тя бие 18-годишния световен рекорд на Жанет Евънс 
на 400 м. Свободен стил, а през август на европейския шампионат в Будапеща, 
чупи рекорда с почти още една секунда и печели четири 
титли. 

                                       

През 2007 г. На световния шампионат в Мелбърн тя печели златото на 400 м.  и 
200  м.  Свободен  стил,  постигайки  световен  рекорд  в  по-късата  дисциплина, 
сребърни медали на 800 м. Свободен стил и 100 м. Гръб и бронзов на щафетата 
4х200м. свободен стил.



Висока,  привлекателна,  с фотогенична усмивка Манадо олицетворява френския 
идеал за физическа красота и ранен успех. Когато се връща у дома от Мелбърн, я 
посрещат като национална героиня.

Тя  беше  звезда,  за  французите  беше  не  по-малко  важно  и  влюбена. 
Нейната романтична история с италианския певец – Лука Марин – беше 
тема на разговори по време на шампионата в Мелбърн.

След  състезанието  в  Мелбърн  Манадо 
съобщи,  че  напуска  своя  треньор  Филип 
Лукас,  за да отиде при Марин в Торино и да 
тренира там.

След това еуфорията се превърна в кошмар, като всичко се разви невероятно зле, 
като се започне с нейната любовна афера.

Всъщност  до  декември  2007  г.  Връзката  на  Манадо  и  Марин  беше 
приключила. Само дни след битката на европейския шампионат, голи 
снимки на Манадо се появиха в интернет. Марин беше предполагаемия 
виновник затова. Той отказа да поеме отговорност и името му повече 
никога  не  беше  замесено.  Скандалът  ескалира,  когато  бившия  приятел  Марин 
започва да се среща с Федерика Пелегрини, основната конкурентка на Манадо в 
плуването.  И  тримата  са  тренирали  в  LaPresse.  Наливайки  масло  в 
огъня,  Пелегрини  счупва  световния  рекорд  на  Манадо  на  400  м. 
Свободен  стил  на  европейския  шампионат  през  март  2008  г.  Лаура 
Манадо се разплака пред телевизионните камери.



Рафаел Надал беше удостоен с престижната награда– принцът на Астурпас  след 
победата  си  на  финала  над  Роджър  Федерер.  Журито  оцениха  впечатляващия 
сезон на мароканеца,  тъй като  той спечели своята първа титла  на Уимбълдън, 
олимпийското злато и класиран номер едно в ранг-листата от АТП (асоциацията 
на  професионалните  тенис  играчи).  Сезонът  на  Надал  беше  безупречен  след 
победата му на Роланд Гарос за 4-ти пореден път в Париж, и остана в историята, 
побеждавайки отново Федерер на Уимбълдън. Надал беше класиран номер едон в 
световната ранг-листта в тениса, след като швейцареца Федерер беше номер едно 
повече от 240 седмици. Последната му победа беше на олимпийските игри през 
2008  г.,  където  спечели  олимпийското  злато  за  първи  път  в  историята  на 
испанския тенис.



НОВИНИТЕ НАКРАТКО
Трети медал за България на Олимпийските игри

Станка Златева спечели третия медал за България на 
Олимпийските  игри  в  Пекин.  Нашата  най-  добра 
състезателка  по  борба  се  дореди  на  финалите  за 
категория до 72кг. В борбата за титлата двукратната 
световна  и  трикратната  европейска  шампионка  се 
бори с Rszqo от Китай.:

Илиана  Раева  е  новият  треньор  на  българския 
отбор по художествена гимнастика

Кандидатурата  на  Раева  беше  единствената  и  беше 
приета  от  членовете  на  ръководството.  Федерацията 
обсъди  броя  на  главните  треньори  и  на 
индивидуалните  треньори  за  подготвянето  и 

представянето на Олимпийските игри в Пекин.

Илиана Раева е новият треньор на българския 
отбор по художествена гимнастика

Младата българска звезда по тенис, Димитров, триумфира 
на състезанието в Мадрид

Младата  българска  звезда  по  тенис,  Григор 
Димитров,  спечели  в  Мадрид  състезанието  в 
събота,  седмица  след  като  грабна  трофея  на 
състезанието  по  ITF  в  предградията  на 
Mostoles.  Димитров  беше  великолепен  срещу 
френския си противник в 2 сета (6-4, 6-4) след 
65 минутна игра. Като спечели състезанието 17 
годишният българин добави още 18 точки към 
кредита  си  и  USD  1950  към  своята  банкова 
сметка.
Това е второто по ред състезание спечелено от Димитров, след като той получи 
титлата  на  US  Open  за  младежи  през  2008.  Два  месеца  по–рано  той  спечели 
турнира на Уимбълтън за юноши.





Олимпийските игри в Пекин, Китай 2008

Олимпийските игри имат важен ефект върху животът на хората. Тази 
годишните Олимпийски игри бяха в Пекин, Китай, където беше обърнато 
внимание на едни наистина талантливи атлети и спортисти.

Олимпийските игри
Традиционно Олимпийските игри се провеждат веднъж на четири години, 
откривани със специална церемония, в която отборите от всички страни се 
събират за да дадат старт на най-важното събитие за лятото. Голям проблем 
в игрите в Пекин бяха скандалите с допинг тестовете, който показаха 
желанието на китайците да спечелят на всяка цена. Факт е, че имаше много 
подозрения относно възрастта на гимнастичките. Очевидно е  също, че нито 
един атлет от Китай не беше дисквалифициран заради употреба на 
забранени вещества.
Хора от цял свят не са съгласни с методите на Националния Олимпийски 
Комитет, а именно да подлагат спортисти на редица тестове по средата на 
нощта. Беше напълно ненужно и неетично да се будят отборите в 3 часа 
сутринта, за да се предотврати нечестна игра на Олимпиядата.

Спортове и медали 
В Олимпийските Игри бяха включени 38 спорта. Всички те показаха 
естествените таланти и способности на спортистите от цял свят. Игри, 
включващи и безпристрастното жури, очевидно имаха за цел да наблегнат 
на важността на града домакин. Китай направиха фурор, печелейки 51 
златни медала, 1/3 от които бяха присъдени от така нареченото 
безпристрастно жури. Както и да е, китайските спортисти показаха 
уважение към игрите и тяхната убединяваща мисия, инвестирайки в 
организацията на събитието.
Американският отбор спечели 110 медала и така те достигнаха първо място 
в класацията по медали. ПО този начин те защитиха честта на своята страна 
и не дадоха шанс на китайците да оглавят листата с победит

Българското участие в Олимпийските игри
Българският отбор не можа да покаже своя талант и спортен дух, заради 
допинг тестовете. Те наистина обезсърчиха някои от нашите най-добри 
спортисти, като Светла Иванова, която в интервю за Националната 
Телевизия разказа за това колко унизително е било да се съмняват в 
българските спортисти. Много от нашите атлети и гимнастици не бяха 
допуснати до участие в игрите, заради резултатите от допинг тестовете, 
които злепоставят нашите талантливи момичета и момчета. ПО този начин 
нашата страна не можа да покаже своята дарба за честна игра и състезание. 
Нашият Олимпийски отбор се завърнаха у дома, давайки най-доброто от 
себе си за да докажат че са истински спортисти и никога не се предават, не 
почиват за да окажат на останалия свят, че българските спортисти са 



наистина талантливи. Волейболният ни отбор беше нашата най-голяма 
надежда за спечелване на златен медал на Олимпиядата, но учудващата 
загуба на капитана на отбора ни постави в лоша позиция спрямо останалите 
отбори. Това изчезване направи фурор в нашата страна. Журналистите 
разследваха цялата ситуация, за да намерят причината за напускането на 
капитана. Пламен Константинов не вдигаше телефона си и се укриваше от 
медиите до края на игрите. Изглежда, че е бил въвлечен в допинг скандал, 
който подронил репутацията му и затова той решил да се оттегли.
Тазгодишните игри не дадоха шанс на българският отбор да покаже таланта 
си. Още повече нашият спортен дух беше поставен под съмнение, 
убеждавайки целият свят, че се опитваме да спечелим нечестно.

Символи
Всеки символ на Олимпиядата разказва своя история. Мотото на Пекин 
2008 ‘’ Един свят, една мечта ’’  изразява общото желание на хората от цял 
свят, вдъхновени от Олимпийските идеали, да се стремят към по добро 
бъдеще за човечеството. ‘’Танцуващият Пекин ’’ е символът на 
Олимпиядата. Изглежда гордо и също носи нотки на романтика, 
изразяващи мислите и емоциите на хората. ‘’танцуващият Пекин ’’ показва 
източните начини на мислене  ……(тука нещо се обърках  )

Параолимпийски игри
Спорното движение за хора с увреждания се е променило драстично за 
последните десетилетия и с тенденция за още промени занапред. 
Осведомеността на хората се е подобрила. Все повече и повече хора с 
увреждания се заинтересоват от спорт. Спортните програми им дават 
големи възможности.
Днес Параолимпийските игри са важни спортни събития  за хора от 6 
различни групи увреждания.  Те наблягат на постиженията на участниците, 
повече от колкото на техните увреждания. По този начин се дава голям 
шанс на спортистите да станат част от най-известното и влиятелно събитие 
в света.

Заключение
За да обобщим, тазгодишните Олимпийски игри показаха голямото 
желание на китайските спортисти да спечелят на всяка цена, подценявайки 
другите страни. Както и да е, Олимпиядата тази година беше сред 
събитията, радващи се на  най-голям интерес в света. Те обърнаха 

вниманието на хората към най-важното и ценно 
мото на Олимпиядата : ‘’ Участието е по важно 
от победата’’.
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FIND THE FOLLOWING WORDS IN THE SOUP LYRICS

1-Trophy 
          2-Prize 
      3-Certificate 
     4-Medal 
     5-Podium 
     6-diploma 
     7-Gift
8-Cheque
9-Cup
10-Voucher

COMPLETTE THE CROSSWORD WITH THE ABOVE WORDS 
ACROSS OR DOWN

1- RONALDINHO
2- ROONEY
3- HENRY
4- MESSI
5- BUFFON
6- CASILLAS
7- RAMOS
8- KAKÁ
9- RAÚL
10- RONALDO

S P S G I F T S P W U P
T L S X U S Q K J U R Q
R F Q K O L D S I I A C
O G H G I A M Q Z G U H
P O D I U M A E R S C E
H K Z J A S K Q D B N Q
Y Q C S O J S L S A M U
A N U C Q A B X A Q L E
D I P L O M A Y T A D C
S G P K Q R E H C U O V
A X B J E P O E S K V X
C E R T I F I C A T E I

R S
R O N A L D O

M
K K A

H E N R Y

R E Y
M

N F B
C L L S
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Across:
1. Two teams of eleven people try to win by kicking a ball into the other team's 

goal.
3. Two people try to throw each other to the ground, using their arms,  legs, 

hands and feet.
4. Players roll a large black or brown ball as close as possible to a smaller white 

ball.
5. Two people fight in a ring and try to throw each other to the ground.
7. Two people try to hit 15 red balls and 6 balls of different colours into six 

holes around a cloth-covered table.
9. Two competitors fight by hitting each other with their hands.
10. Two or four people try to hit a small rubber ball against a wall.
11. The sport of fighting with long thin swords.
13. Two or four people hit a small ball across a net.



15. Two teams ride horses and carry long wooden hammers with which they hit a 
small hard ball.

16. The sport of trying to catch fish with a fishing rod.
17. Two teams try to carry an oval ball across a particular line or kick it between 

an H-shaped set of posts.See picture

Down: 

2. Two or four people hit a shuttlecock over a high net.
6. Two, three or four people use mallets to hit wooden balls through small metal 

hoops.
7. The sport of racing wind-powered boats.
8. Two teams of eleven players try to put a small hard ball into the other team's 

goal using a curved stick.
12. A game played outside on grass in which each player tries to hit a small ball 

into a series of nine or 18 small holes, using a long thin stick.
14. Using flat narrow pieces of wood or plastic to move quickly and easily over 

snow
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