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„Няма смисъл от участие без класиране”, убеден е Министърът на физическото
възпитание и спорта

Свилен Нейков

Зимният център Юндола бе домакин на 26 и 27 февруари на Националното
ученическо първенство по ски бягане за ученици с нарушено зрение
.

Проявата бе уважена и от спортният министър Свилен Нейков. Той награди призьорите
и пожела успех на тримата ни параолимпийци, които след броени дни тръгват за
Ванкувър, където от 12 до 21 март ще ни представят на Параолимпийските игри.

Веднага след състезанието доц. д-р Свилен Нейков бе любезен и даде специално
интервю за читателите на VELSPORT24.com - Спортният сайт на Велинград .
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- Г-н Министър, добре дошъл на Юндола! Какви са първите Ви впечатления от
състезанията за ученици с нарушено зрение?

- Първо се радвам, че има подобни спортни прояви. Организацията на такива
състезания, които събират много деца допринася за развиване на масовостта в спорта.
Единственият проблем отново е материалната база – специализираната техника, с
която се обработва пистата и ски екипировката. Благодарение на ентусиазма на г-н
Лебанов, децата са добре екипирани.

- Видяхме трима участници, които ще ни представят на Параолимпийските игри
във Ванкувър от 12 до 21 март 2010 година… Какви са Вашите очаквания за
представянето им?

- Очакванията ми са естествено и тримата да си направят тези постижения, които са
давали тук в България. Ако успеят да ги реализират в тази конкурентна обстановка,
това ще им осигури съответното добро класиране. Ние видяхме много олимпийски
шампиони и класни състезатели, които във Ванкувър не можаха да се реализират. Все
пак трябва да отчетем, че стресът на такъв форум е много голям.

- Отворихме темата за Олимпийските игри… Каква трябва да бъде оценката за
представянето на България във Ванкувър? Доволни ли трябва да сме от изявите на
нашите 19 участници там?

- Трябва да разглеждаме нещата индивидуално. Разчитахме естествено на Евгения
Раданова, като трикратен медалист и на Сани Жекова, но за съжаление тя се контузи.
25-то място на Краси Анев в биатлона е много добро класиране. Той е млад и има какво
да се инвестира в него за вбъдеще. Също ще отбележа и 50-то място на Веселин Цинзов
в ски бягането. Не твърдя, че това е голям успех, но е едно прилично класиране.

- Напоследък е много актуално да се коментира въпросът дали не трябва да се
дава приоритет на отделни спортове, в които България да може да търси
по-сериозни резултати в близко бъдеще?
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- Трябва да направим един задълбочен анализ след Олимпийските игри. В крайна
сметка искаме да наблегнем там, където България действително има шанс. За
съжаление, ако трябва да стесним много кръгът от спортове, това ще е една борба
срещу федерациите. Те си казват, че са покрили норматив и искат участието си на
олимпиада, но няма да има смисъл само от участие в олимпийски игри. Трябва да се
достига и определено класиране.

- Ситуацията около стопанисването и ползването на стадионите създава огромни
пречки пред много футболни клубове у нас. Къде трябва да се търсят начините и
средствата в тази посока?

- Футболната тема е малко по-специфична, но в крайна сметка трябва да разберем, че
стадионите трябва да ги отдадем на клубовете. Те трябва да си намерят форма за
тяхната издръжка. На един стадион трябва да се направят фитнес зала и други
съоръжения, които да привличат спортисти. Нужно е да се сключват договори за
концесия или пък да се търси форма за най-различни законосъобразни варианти.
Трябва да подчертаем, че законовата рамка не трябва да се нарушава. Всеки клуб
трябва да намери форма за стимулиране на публично – частното партньорство, за да
може да имаме стадиони. Иначе в противен случай няма да има успех.

Интервюто взе: Филип Устабашиев

Това е Свилен Нейков

Роден е на 14 декември 1964 г. във Варна. От 1991 г. е преподавател в Националната
спортна академия “Васил Левски”. Той е доцент в катедра „Теория на спорта”.

Първият медалист от Зимна олимпиада - Иван Лебанов (вляво) и Свилен Н
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Бивш национален състезател по гребане. Студентски световен шампион на
Универсиадата през 1989 г. в Дуисбург, Германия. Многократен държавен шампион, а
през 1987 г. става и балкански шампион.

От 1995 г. досега е старши треньор на националния отбор по гребане. Като треньор
печели над 15 медала от световни първенства и Олимпийски игри.

Личен треньор и съпруг на Румяна Нейкова със заслуги за нейната олимпийска титла от
Пекин 2008 г., сребърния й медал в Сидни през 2000 г. и бронзовото отличие от Атина –
2004 г.

Треньор № 1 на България за 2008 г. Награден е с орден “Стара планина” – І степен за
изключителен принос в развитието на физическото възпитание и спорта в Република
България.
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