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Ще тренирам в столицата, казва носителят на бронз от Световното по канадска
борба

Димитър Дановски
Велинградчанинът Димитър Дановски минава за един от най-големите таланти в
канадската борба у нас. 18-годишният юноша се завърна преди броени дни с бронзово
отличие от Световното първенство
в този спорт, проведено в Италия. Сега, екипът на
VELSPORT24.com
Ви среща отблизо с Димитър Дановски.
- Митко, завърна се от едно изключително тежко, но в същото време и много
успешно за теб Световно първенство в Италия...
- Наистина това бе едно първенство, преминало при жестока конкуренция. Въпреки
това на лява ръка взех бронзов медал, докато на дясна ръка късмета ми изневери и не
успях да стигна до отличията на Стария континент. Казвам това, защото дясната ръка
ми е по-силната. В бъдеще ще се надявам и на нея да взимам медали.
- На първенството отново станахме свидетели на много медали за Русия, тяхната
школа в канадската борба доминираше. Изключение не направи и твоята
категория...
- Представителите на „сборная“ демонстрираха голяма бързина, наблягат отново на
силата и имаха висока концентрация. На лява ръка изиграх 7 срещи (5 победи и 2
загуби), а на дясна ръка – 3 срещи, от които загубих 2. Там отстъпих в срещата си срещу
другия българин Пламен Димитров от Горна Оряховица. На лява ръка точно руснака
Давид Тедеев ме победи и така влезе на финала срещу украинеца Олег Чернявски.
- Като че ли украинеца бе по-предпочитан съперник за теб...
- Съжелявам, защото той е по-удобен съперник за мен. Шансовете ми за успех срещу
него бяха по-големи, отколкото срещу руснака Тедеев, въпреки че украинеца стана
световен шампион. В крайна сметка съм удовлетворен, защото това все пак е трето
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място на световно първенство при юношите.
- Ти стана първият българин, който спечели медал за нашата страна. Какво беше
настроението в българския лагер след твоя пробив?
- С една дума - радостно. За първите 2 състезателни дни това бе единственото отличие
за България и бе един вид оправдано доверие от мен.
- Ти тръгна за Италия на собствени разноски. Очакваш ли някакви поощрения от
федерацията след спечеления бронзов медал?
- Има обещание да се възстановят разходите на медалистите, но към днешна дата това
все още не е факт.
- Какво следва оттук нататък, като се има предвид, че започваш като студент в
Лесотехнически университет? Какво място ще заеме канадската борба в близките
месеци за теб?
- Ще си дам кратка почивка. Започвам да градя всичко от нулата. Предстои ми
подготовка за участие при мъжете. Там конкуренцията ще бъде още по-сериозна и ще
се нуждая от засилени тренировки. София е перфектното място да продължа
кариерата си в канадската борба. Вероятно ще започна да тренирам с клуба на Христо
Делиджаков – „Витоша Армрестлинг“.
- Ще запазиш ли категорията или ще се качиш в по-горната?
- За първи на това Световно първенство се наложи да свалям килограми и то „чиста
маса“, което не бе никак лесно. В момента трупам килограми, но за вбъдеще преди всяко
едно състезание ще трябва да свалям килограми, защото ще си осигуря по-добри
стартови позиции. Ще качвам до 80 кг, а преди състезание теглото ми трябва да не
надхвърля 75 кг.
- За финал на нашия разговор, ще ти припомня, че в края на 2009 година се задава
поредната анкета за „Спортист на Велинград“. Ти като носител на бронзов медал от
Световно първенство сигурно имаш апетити...
- Първо за мен ще бъде чест, ако намеря място в подобна класация. Надявам се да има
по-голяма конкуренция в подреждането и повече успехи на велинградските спортисти,
което ще бъде добре за спорта в града.
Интервюто взе: Филип Устабашиев
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