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Текст: Радост Веселинова | Снимки: „Роден глас“

Борбата е 
в сърцето ми
На страниците на списанието сравнително 
рядко се появяват материали за спортни 
събития (може би, защото главният му ре-
дактор е на Вие със спорта), но пък, когато 
се появяват, действително си заслужават. В 
този брой Ви представяме българина Сашо 
Здравков Диков, който достойно представя 
себе си и България на спортното поприще. 

Сашо е на 17 години, ро-
ден е в с. Селановци, Се-
верозападна България. 
Борбата започва да го 
увлича още в I клас, но 

както споделя, в началото всичко е 
на игра. В VI клас нещата стават се-
риозни, когато се запознава с Иван 
Спасов, шесткратен републикански 
шампион по борба, който открива, 
че момчето има талант, убеждава го 
да кандидатства в спортно училище 
и го подготвя за приемните изпити. 
Сашо е приет в Средното спортно 
училище „Г. Бенковски“, гр. Плевен и 
започва да се занимава с любимия си 
спорт професионално. 

Преди две години пристига при 
семейството си в Прага, записва се в 
Българското училище... и първата го-
дина изглежда, че със спорта е свър-
шено. Но през пролетта на 2013 се за-
познава с Ивалин Иванов от Пражкия 
клуб на БКПО, който взема присърце 
мечтата на Сашо да продължи да спор-
тува, намира му спонсор, който пък го 
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завежда в Profesional 
Wrestlíng Olimp Praha. 
Треньор му става Ирка 
Зак. В началото е труд-
но, Сашо не е трени-
рал цяла година и губи 
състезанията, в които 
участва. С течение на 
времето обаче започва 
да трупа опит, труди 
се упорито и успехите 
идват. Печели медал 
на състезание в Прага, 
участва на състезания 
в Дания, Словакия, 
Германия, Полша, Хърватска – само 
на две от тях не успява да се класира. 
За Сашо най-ценни за момента са тит-
лите „майстор на Чешката република“ 
– в категория юноши – през март тази 
година в класическата борба, а през 
април в борба свободен стил – кате-
гория младежи. И макар че момчето 
споделя, че борбата е спортът, кой-
то е в сърцето му, миналата година 
беше най-младият член на българския 

отбор във футболния турнир на на-
ционалните малцинства в Прага. На 
въпроса защо се е записал за участие, 
Сашо казва: „Разбрах, че Ивалин Ива-
нов събира български отбор и реших, 
че мястото ми е в него“.

Какво му предстои? – чака го меж-
дународен турнир през месец май, 
а голямата му мечта? – да участва на 
Световно първенство и да се класира. 

Успех, Сашо!  ◆

Сашо Диков

Българският отбор 2013


