СПОРТНАТА СЛАВА НА
ПАВЛИКЕНИ

ИЗЛОЖБА
ЗА ЗАБРАВЕНИТЕ
СПОРТОВЕ И
УСПЕХИТЕ НА
ПАВЛИКЕНСКИТЕ
СПОРТИСТИ ПРЕЗ
ХХ ВЕК

1-ви ноември 2011 г- Ден на народните будители
откриване на изложбата „ Спортната слава на
Павликени”
•

На 1-ви ноември 2011 г., по повод
Деня на народните будители, в залите
на Исторически музей – Павликени бе
открита изложба „ Спортната слава на
Павликени”. Целта на изложбата е да
бъдат представени успехите на
павликенски спортисти през XX век ,
както и да се напомни за развитието
на „забравените” спортове, които
отдавна са останали в историята на
Павликени. Състезатели и отбори от
града години наред са заемали
призовите места на много национални
и международни състезания по
плуване, мотобол, конен спорт,
вдигане на тежести, лека атлетика,
хандбал, шахмат и др.Тези спортове са
привличали стотици млади хора и в
действителност са били масови. В
средата на миналия век успехите на
павликенските футболисти
основателно са събирали овациите на
публиката и са повдигали
самочувствието на местните любители
на спорта.

Гости на Павликени, дарители, бивши спортисти и
жители на града посетиха откриването на изложбата

Поява и развитие на масовия спорт в
Павликени
•

•

Развитието на масовия спорт в Павликени започва още от 20 –
те години на ХХ век, когато в селището е имало два спортни
клуба. През 1920 г. радетелите на идеята за развитието на
спорта – Чудомир Петров, Ангел Караязов, Стефан Серафимов,
Нено Петров и други основават Спортен клуб „Гранит”. Няколко
години по-късно клубът е преименуван на Спортен клуб „Царица
Йоанна”. Членове на спортното сдружение( А.Караязов, Йордан
Петров и Тодор Тодоров) са участвали в националния отбор на
България по лека атлетика в периода между двете световни
войни.
През 1930 г. под патронажа на „старейшината” на Павликени –
Атанас х.Славчев се създава и втори спортен клуб „Хаджи
Славчев”. През 1931г. клубът е приет за член на Българската
национална спортна федерация, а през 1932 г. е осветено
знамето на клуба. В периода 1936-1940 г. лекоатлетите на
Сп.клуб „Х.Славчев” са на първо место във В.Търновска окръг, а
през 1939г. носители на купата за държавния лекоатлетически
шампионат.

ЙОРДАН
•

ПЕТРОВ - ГРАФА

Най-изявеният спортист на Павликени от
първата половина на ХХ век е Йордан Петров –
Графа ( род.1906 ) Успехите на Графа в бягането
на 5 000м, 10 000м и маратонското бягане през
1925- 1940 г.прославят България. През 1925г. и
1930 – 1932 г. той е носител на Националната
купа по лека атлетика През 1932 г. участва на
Балканиадата в Атина, където побеждава найголемият маратонец по онова време, който бил
италиански граф по произход След
състезанието победеният италианец поздравил
лично българина и му казал, че „днес
истинският граф е той”. От този момент всички
наричат Йордан Петров- ГРАФА. Когато се
завърнал в Павликени, жителите на селището
го посрещат тържествено и го носили на ръце
от гарата до площада. .Многократно Графа
печели медали от републикански и
международни състезания - 6 златни, 5
сребърни,13 бронзови медали и купа от
Балканиадата.. На 38 години той продължава да
се състезава и да завоюва отличия в
маратонското бягане. Успоредно с леката
атлетика Йордан Петров дълги години се е
състезавал и като член на Павликенското
колоездачно дружество „Ураган”.

Семейството на Графа е подарило всички медали, купа и отличия за постоянната
експозиция на музея още преди 30 години и те неизменно са част от нея. На
изложбата тази година в специална витрина бяха подредени много снимки и
архивни материали от спортната кариера на Й.Петров, подарени на музея от
неговата дъщеря Теменужка Петрова.

ЙОРДАН ДРУМЕВ
( 1934 – 1983 )

•

В основата на изложбата е дарената от
Милена и Стефан Друмеви колекция от
черно - бяла фотография на Йордан
Друмев. Той е бил дълги години
спортен кореспондент на регионални и
национални спортни вестници. През
80-те години на миналия век, като
член на кино-фото клуб „Панорама” в
Павликени, той представя изложба с
авторски фотографии на тема „Спорт в
Павликени”. Семейството на Й.Друмев
подари на музея десетки работни
бележници, в които кореспондентът е
отразявал спортния живот в
Павликени За своята дългогодишна
дейност, посветена на спорта, Йордан
Друмев е награден с Народен орден на
труда – бронзов. Семейството му
пожела това високото отличие да се
съхранява във фонда на музея.

НИКОЛАЙ ГАНЕВ
Роден на 6 февруари 1955 г. в гр.Павликени,плува
от 10 годишна възраст. През 1970 г. е включен в
градския отбор по водна топка. Същата година
покрива норматива за І-ви спортен разряд на 100
м свободен стил и е приет в Спортното училище
Плевен. През 1971г. е индивидуален победител в
няколко дисциплини на окръжния преглед по
водни спортове във В.Търново.
1973г.- на Републиканско първенство –Велинград
златни медали на 100м и 200 м свободен стил;
1973 /74г.- в Армейска школа “Чавдар”-София:,
включен в Националния отбор по плуване;
Републикански шампион в 4 дисциплини;
1975г. – 5 кратен републикански шампион,
медалист от Балкански шампионат, 7-мо място от
световно първенство -свободен стил и 4 х 100 м;
1976г.- участник в Олимпийски игри в Канада и 6то място на Европейско първенство 4 х 100 м.;
1975 – 1978 г. състезател в ЦСКА и треньор по
плуване до 1989 г. Участвал в международни турнири в Атина,
Букурещ, Белград, Виена, Берлин, Прага.
През 1985г. Завършва НСА. Работил в МВР и НСБОП.
За спортните си постижения като състезател през
2000г. получава почетен знак на Българския
олимпийски комитет.

Дарение на НИКОЛАЙ ГАНЕВ 65 спортни медали и отличия
от републикански и
международни състезания по
плувни спортове

Николай Ганев –
многократно награждаван като състезател по плувни
спортове

Градският басейн в Павликени –
привлекателно място за деца и младежи
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МОТОБОЛ
Състав на АМК „ Полиграф”Павликени до 1990 г.:
•

•

•

•
•

Отборът по мотобол в Павликени е създаден през
1959 г. като Автомотоклуб към местната ДОСО.
Първите треньори са Слави Добруджалиев, Кольо
Захариев и Емил Лазаров.
Павликенските мотоболисти участват в почти
всички републикански състезания по мотобол -от
първото състезания през 1961г. в Попово до 90-те
г.,когато АМК – Павликени преустановява
дейността си..
През 1967г. за първи път е сформиран разширен
състав на националния отбор по мотобол и в него
влизат Радко Радков, Атанас Лицов и Емил
Лазаров. През 1968 г. България участва за първи
път в „ Купата на Европа” в гр.Мьорж /ФРГ/и
печели бронзов медал, а състезателите ни стават
майстори на спорта. Следват още два бронзови
медала за националния отбор от „ Купата на
Европа” през 1971 г. и 1986 г.
Дълги години базата и моторите на националния
отбор по мотобол са в Павликени. Изгражда се
игрище за мотобол със специално осветление.
Най големите успехи в развитието на мотобола в
Павликени са в периода 1980-1989 г., когато АМК
„ Полиграф” е републикански шампион на
България. Треньор на отбора е Кольо Захариев, а
капитани са последователно Радко Радков и Емил
Лазаров. Последното участие в републиканско
първенство на отбора по мотобол е през 1990 г.

мс Радко Радков, мс Емил Лазаров, мс Атанас Лицов,
Стефан Ганчев, Никола Личев, Атанас Благинов,
Никола Йорданов, Николай Дончев, Милко Минчев,
Георги Любенов, Любен Георгиев, Иво Василев,
Димитър Димитров.

1973 г. – ІІІ-то място в Републиканския шампионат по мотобол за АМК “Павликени”;
1978 г. – Павликенският отбор по мотобол в състав: Павел Сотиров, Ив.Андреев, Р.Радков, Иван Косев, Г.Николов, Ст.Ганчев и
Асен Марчев печели сребърни медали на Републиканския турнир;
1980 г. - І-во място на Републикански шампионат по мотобол за ГАМК “Павликени”
1981 и 1982 г. – Международни срещи на Павликенските мотоболисти с националния отбор на СССР;
От 1982г. Отборът по мотобол преминава към Спортен клуб “Полиграф” при Комбината за опаковки – Павликени.
Същата година АМК “Полиграф” печели ІІ-ро място на Републиканските състезания, а националният ни отбор ( в който играят
трима павликенци) става ІV-ти в Европа;
1986 г. – І-во място на Републиканското първенство по мотобол за АМК “Полиграф” – Павликени;
1989 и 1990 г. – сребърни медали от държавните първенства;

Експонати от изложбата –
снимки, спортни екипи, топка за мотобол и лични вещи на
Радко Радков/ 1942- 2010 г./ роден в гр.Бяла Черква,
състезател от националния отбор по мотобол, трикратен
бронзов медалист от Европейски първенства, шест пъти
републикански шампион.
Емил Лазаров -Състезател от националния отбор по
мотобол, трикратен бронзов медалист от Европейски
първенства, шест пъти републикански шампион.
Павел Сотиров - вратар на отбора по мотобол в
Павликени до 1980 г.

Конен спорт

•

•

•

Отборът по конен спорт в Павликени е носител на Републикански
купи от
1979 г., 1984 г., 1988 г. ; на отличия от Балкански първенства и
много други спортни състезания.

Началото на конния спорт в Павликени се
поставя през 1952г., когато е създадено ДСО
„ Урожай” и конете и издръжката им са поети от
стопанството. Състезателните коне са събирани
от стопанствата във Върбовка, Бутово,
Караисен, Сломер, Батак и други села. През
1955-56 г. новосъздадените ТКЗС – та в община
Павликени се заемат да развиват спорта.
Сформиран е окръжен отбор по конен спорт към
БСФС-Велико Търново и в него са включени
състезатели от Павликени. Най-изявените
състезатели в отбора на Павликени са: мс Иван
Илиев, мс Ив. Първанов и мс Йордан
Романов/републикански шампион от 1967 г/.
От 1975 г. конният спорт и прилежащата му
база в Павликени е на подчинение на АПК
„ Павликени” и е разположена на територията на
ТКЗС - Павликени. Отборът се нарича „ Червено
знаме”. До тази година състезателите по конен
спорт са аматьори, но след това стават
професионални състезатели. Започва и възходът
на павликенската конна школа, а броят на конете
достига 54 расови коня за състезания.
Заслуга за успехите на отбора и за медалите
на индивидуалните състезатели имат Асен
Тинчев и Петър Ценков – самите те
дългогодишни състезатели по конен спорт. И
двамата са в отбора от 1952 г., по-късно стават и
майстори на спорта /1976 г./, а от 1977 г. са
първите лицензирани професионални треньори в
града. Като треньори Асен Тинчев и Петър
Ценков работят до 1992 г., когато конната база и
отбора са закрити, а конете са продадени.

Състезатели от отбора по
конен спорт „ Червено знаме”
Павликени
• До 1974 г. –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

м.с. Иван Илиев, м.с. И.Първанов,
Йордан Романов,
След 1974 г. –
м.с. Асен Тинчев, м.с. Петър
Ценков, к.м.с. Христо Атанасчев
Балкански шампиони по конен
спорт:
м.с. Иво Маринов / 1980, 1989,
1990 г./ м.с. Тодор Цанев / 1984 г. /,
м.с. Иван Начев / 1985 г. /,
к.м.с. Веселин Лазаров / 1982 г. /,
м.с. Георги Иванов/ 1989 г. /
Републикански шампиони:
м.с. Емил Ненков ,м.с. Тодор
Младенов,
м.с. Красимир Здравков, м.с.
Пламен Любенов, Ангел Тодоров,
Анатоли Тодоров,

Отборът по конен спорт към
Физкултурно дружество
“Червено знаме” – Павликени по
време на състезания

Вдигане на тежести

•

•

•

•
•
•
•
•

Учителите Никола Колев и Марин
Маринов през 1957 година поставят
основите на спорта „Вдигане на тежести”
в Павликени. Първите състезатели, които
започват да тренират са Христо
Кръстев, Иван Цонев,Стоян
Цонев,Георги Димов, Петър Данаилов.
През 1958 год. Иван Цонев става
републикански шампион в категория до
52 кг., а Христо Кръстев е републикански
първенец в категорията над 100кг. През
1963 г. призовите първи места на
Републикански шампионати печелят
Никола Колев и Драгия Иванов .
През 1973г. за първи щатен треньор по
вдигане на тежести към ФД „ Червено
знаме” е назначен Стоян Цонев. След 5
години успехите на отбора по вдигане на
тежести се множат. Състезателите са
част от националните юношески отбори и
печелят много отличия в различните
категории.
Най- добрите щангисти на Павликени са:
Пламен Шанов- носител на златни,
сребърни и бронзови медали от
републикански и международни турнири;
Красимир Михайлов- носител на златни
сребърни и бронзови медали от
републикански първенства,
Крум Манчев- сребърни и бронзови
медали от републикански първенства;
Хайредин Рамазанов, Кирил Крумов и
Петко Мишков.

Футболистите на “Червено знаме” Павликени

Реферска свирка на
ХРИСТО КРЪСТЕВ
(БАКО) –футболен съдия
и дългогодишен
състезател по вдигане
на тежести и борба.

Младежки футболен отбор
“Червено знаме” - Павликени

Спортен празник на стадиона в
Павликени

ПРОБЕГ “ОКТОМВРИ”

Исторически музей- Павликени
Изготвили: Нели Цонева, Елена Христова
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