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Едно от значимите и очаквани спортни събития в зала „Фестивална” – Видин бе на 4 май
1984 г. По повод 60-годишнината на дружество „Бдин” във Видин гостува националният
отбор по художествена гимнастика. За възпитаничките на треньорката Нешка Робева
това бе една важна проверка преди дебюта на художествената гимнастика в
олимпийското семейство в Лос Анджелис. Пред видинска публика, изпълнила до краен
предел спортната зала своето високо майсторство демонстрираха момичетата на
българската художествена гимнастика – Лили Игнатова, Анелия Раленкова, Бианка
Панова, Диляна Георгиева, Илияна Раева, Цветомира Филипова. Три от тях най-добрите – трябваше да вземат участие в олимпийските игри през 1984 г. в Лос
Анджелис – това бе дебютът на художествената гимнастика. Само две от тези наши
чаровни състезателки добиха правото да се състезават на олимпийския подиум.
Подготвяше се и ансамблово съчетание, но не беше решено дали ще има негово
участие. Съчетанията на българските гимнастички бяха от изключително висока
трудност, с великолепен музикален съпровод, изпълнени с много артистичност и
изключителна амплитуда при играта с лента или обръч. Очакванията бяха, че с
най-големи шансове за участие са Лили Игнатова, Бианка Панова и Анелия Раленкова.
Предстоеше още едно контролно състезание, но не би!
Рецидивите на
студената война завладяха и спорта. През 1980 г. САЩ и страните от Западна Европа
бойкотираха олимпиадата в Москва, поводът бе съветска инвазия в Афга-нистан и
президентът Джими Картър бе в основата на бойкота на олимпийските игри в Москва.
Ответният удар бе на следващата олимпиада – Лос Анджелис, 1984 г.
Съветският съюз и стра-ните от Източния блок бойкотираха американската олимпиада.
Само Румъния направи изключение - в Лос Анджелис изгря звездата на
състезателката по спортна гимнастика Надя Команечи. Българските спортисти се
простиха с мечтата си за олимпийско злато. Пропуснаха своя шанс и шампионката на
скок височина Людмила Андонова, борецът Валентин Йорданов, рекордьорът на троен
скок Христо Марков, боксьорът Ивайло Маринов, волейболистите, водени от Васил
Симов.
Бойкотът на олимпийските игри в Лос Анджелис бе краят на спортната кариера на
много спортисти включително и на състезателките по художествена гимнастика - Лили
Игнатова и Илияна Раева се посветиха на треньорска дейност, Анелия Раленкова
направи кариера в САЩ, Диляна Георгиева - в Нова Зеландия, Бианка Попова - в
Белгия, след това се завърна в България.
Първият медал за българската художествена гимнастика дойде от олим-пиадата в Сеул
1988 г., когато вече се разбра, че от бойкоти няма никаква полза нито за спорта, нито за
олимпизма. Адриана Дунавска спечели сребърен медал – първото олимпийско отличие
за българската художествена гимнастика. На олимпиадата в Атланта българският
ансамбъл през 1996 г. също завоюва сребърни медали. В лондон 2012 От българските
състезателки по художествена гимнастика се очакват олимпийки отличия. Илияна
Раева направи едно невероятно ансамблово съчетание. Нейните възпитанички –
Цветелина Найденова, Ренета Камберова, Елена Тодорова, Михаела Маевска, Катрин
Велкова и Христина Тодорова – са носителки на световната купа и се очаква те да
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бъдат едни от най-добре подготвените на олимпийския подиум.
Много надежди се отправят и към участничката в индивидуалния турнир Силвия
Митева, носителка на златен медал от турнира за Световната купа през 2011 г.
Пожелаваме успех на представителки на българската художествена гимнастика на
лондонската олимпиада. Те са продължителки на славни традиции в този очарователен
спорт и напълно заслужават олимпийските отличия!
в. НИЕ ПОНЕДЕЛНИК-НЕДЕЛЯ 30 юли - 05 август 2012 г. бр. 59 Хари Яръмов
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