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Иван Стоилов
34-годишният Иван Стоилов бе избран за старши треньор на българския националния
отбор по футзал. Талантливият специалист, който е родом от Велинград, е утвърдено
име в този спорт. През април 2013 г. защити и докторска дисертация на тема:
„Изследване на комплексна специализирана методика за подготовка във футзал“.

Методиката бе тествана с отбора на УНСС, който вече стана и шампион на София.

„Определено дава добри резултати, защото тази година сме градски шампион на София,
в компанията на отбори като ЦСКА и Левски София Запад. Загубихме на полуфинал в
държавното първенство от Черно море Мания с дузпи“, коментира пред velsport24.com
новият селекционер на „лъвовете“.

Иван Стоилов се занимава активно с футзал от 2002 г.

„Тогава бях част от отбора на Академика, ние сме многократни медалисти от
държавните първенства в първите години на футзал, също и носители на купата на
България. От няколко години развивам този спорт и във УНСС. Селектирах момчета, с
които за няколко години изградихме отбор конкурентен на най-добрите футзал отбори у
нас“, отбелязва амбициозният специалист.

„Основната ни идея е да се опитаме малко да подмладим състава, да заложим на хора,
които харесват и имат намерение да се занимават с този спорт. Ще търсим добро
представяне на следващите квалификации, като се готвим за нещо по-сериозно за
следващия квалификационен кръг“, сподели намеренията си наставникът на
„трикольорите“.
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Футзалът в последните години търпи динамично развитие и е един от най-бързо
развиващите се спортове.

„Има дори индикации да стане и олимпийски спорт. Доста е различен от футбола и
трябва доста работа, докато един състезател, дошъл от големия терен, го научиш да
играе и да се приспособи към футзал. Има много тактика, заимствана от баскетбол,
хандбал и др. спортове в зала“, разкрива още новият старши-треньор на „лъвовете“.

Футболната кариера на Иван Стоилов преминава през велинградските клубове Чепинец
и Атлетик, Академик (София) и Конелиано (Герман). Възпитаникът на НСА „Васил
Левски“ преминава за кратко и през школата на ЦСКА. Завършва своята кариера в
Академика Микс, а освен това е и бивш национален състезател по футзал.

Георги БЕЛЕВ
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