
Парче американски пай за Гришо 
Най-големият талант на българския тенис тръгна от 
продъненото дюшеме в Хасково и докосна звездите 
 
      

 

Утре Григор Димитров започва участието си в 
квалификациите на “Ю Ес Оупън” - четвъртия от 
големите тенис турнири за годината. Като шампион 
при юношите от миналия сезон, 18-годишният българин 
получи уайлд кард. 
Тръгнал от Хасково и стигнал до арените на световния 
тенис, той по някакъв начин реализира в България 
американската мечта. Като всеки тийнейджър, Григор 
иска да вземе от живота ако не всичко, поне най-
вкусното му парче.  

 

   
 
Съвсем доскоро се бяхме 
примирили с наглед неизбежното - 
че България няма ресурс 
(организационен и генетичен) да 
произведе своята голяма звезда в 
бляскавия свят на мъжкия тенис. 
Благородно завиждахме на сърбите 
за Новак Джокович и хилядите 
национални флагове в Белград след 
триумфа в Мелбърн.  
И изведнъж, почти от нищото, се 
появи Григор Димитров. 
Феноменът, заради когото всеки 
втори българин стана хакер и почна 
да гледа мачовете на младия хасковлия в интернет. Така през 
зимата видяхме срещата му с Рафаел Надал. Заради Гришо bTV 
направи нещо безпрецедентно - отмени вечерната си 
информационна емисия, а БНТ намери пари в продънения си 
бюджет за мачовете за купа "Дейвис" с Унгария. 

  

 

 
 
Очакванията към Гришо са 
високи, по-висока е само 
амбицията му да ги 
реализира  

 

 



Историята на 17-годишното чудо вече е добре позната и може да 
се разкаже като приказка - от изгнилото дюшеме в хасковската 
зала до централните кортове на големите турнири. Знае се за 
продадената от баща му кола, защото семейството нямало 
средства дори за самолетни билети. За големите треньори, които 
забелязват огромния талант на Димитров и се посвещават на 
неговото развитие.  
Разбира се, най-хубавото на тази приказка е, че тя тепърва 
започва. Част от историята са и двама българи - Орлин Станойчев 
и Валентин Гроздев. Първият е най-успешният български 
тенисист, а вторият - треньор по физическа подготовка, работил с 
националния отбор по тенис.  
Двамата помагат на Гришо през последните месеци на миналата 
година - непосредствено след юношеските му титли на 
"Уимбълдън" и "Ю Ес Оупън". Станойчев, който живее в 
Швейцария и работи в местна банка, използва контактите си и 
урежда уайлд кард за няколко силни мъжки турнира. 
Задачата на Гроздев пък е да помогне на Григор за 
възстановяването в края на изтощителния сезон. По това време 
той страда от жестоки схващания на краката и опасенията са, че 
може да получи тежка контузия. Станойчев кани Гроздев в 
Швейцария, където двамата с Гришо провеждат десетина 
специализирани занимания - крос, бегови упражнения, стречинг и 
масажи. Пасват си страхотно като характери и отношение към 
професията.  
Кулминацията за екипа идва в Мадрид, където Димитров 
провежда съвместно занимание с Рафаел Надал. "Рафа започна да 
удря топката с всичка сила от първата секунда. Ляво, дясно - 
ритъмът бе нечовешки. И не спря половин час. Гришо обаче не 
му се даваше, въпреки че на следващия ден имаше мач. По едно 
време все пак си позволи да доближи Надал и да го попита: 
Извинявай, мога ли да пийна малко вода?. Този случай е 
показателен за характера му", спомня си Станойчев, който 
забелязва Димитров още като 14-годишен в Пловдив и оттогава 
внимателно следи изявите му. 
И докато за Григор валят суперлативи от цял свят, Орлин и 
Валентин с радост приемат поканата да оценят от професионална 
гледна точка качествата, силните и слабите страни в играта, 



физиката и психиката му. Със задължителното уточнение, че 
победите над Надал и Федерер са въпрос на време.  

New Кid On The Block* 

След няколко десетилетия, през които на власт бе бекхендът с две 
ръце, сега отново на мода излиза този с една ръка - това е ефектът 
на Роджър. Сред ветераните, които го практикуват през 
последните години, са Федерер, Хаас, Любичич, Фернандо 
Гонсалес, Фелисиано Лопес. Добрият бекхенд с една ръка 
граничи с изкуството и разгръща гръдния кош по начин, който 
отсъства в двойната версия. Бекхендът от учебниците създава 
класически дъговиден силует и прави тенисиста да изглежда 
далеч по-гъвкав. Използвала съм и двата типа удари и мога да ви 
кажа, че при този с една ръка се чувстваш сякаш летиш. При две 
ръце усещането е по-ограничаващо. Добро е за контрола, но не и 
от естетическа гледна точка.  
Смятам, че най-забележителният младеж, който ползва бекхенд с 
една ръка, е Григор Димитров. 18-годишният българин (трениран 
от Петер Лундгрен, който преди време бе с Роджър) вече измъчи 
Надал и Симон в три сета и победи Бердих. Той се присъедини 
към мъжете, след като през миналата година спечели юношеските 
"Уимбълдън" и "Ю Ес Оупън", а през 2006-а стана №1 на 
"Ориндж Боу". Шампионите в младежките надпревари 
обикновено не са особено успешни при мъжете и затова не 
отделям кой знае колко внимание на даден играч само защото е 
млад - той трябва да прави нещо много специално с топката.  
Видях Димитров на корта за първи път срещу Жил. Той го 
притискаше по забележителен начин и веднага ми направи 
впечатление. Дотогава не знаех нищо за Гришо. Жил изглеждаше 
много стресиран и уморен. Беше си пуснал брада (за да изглежда 
по-възрастен?) и при бекхенда не свиваше коленете си. Гришо 
държеше мача в ръцете си, играеше плавно, красиво, по целия 
корт, модерно и търпеливо - до последните няколко минути, 
когато се стегна, направи няколко грешки и допусна решителен 
пробив. Жил се промъкна до победата - големият му прогрес 
дойде едва миналата година и стана известен сравнително 
отскоро; все още е в началото на 20-те си години и сега този 



тийнейджър почти го срази. Жил е умен и лъчезарен, но тези дни 
изглежда по-малко свеж. Просто в жестокия свят на тениса 
нямаш никакво време за почивка.  
Започнах да чета за Гришо. Нямаше начин да е някой от роботите 
на Болетиери. Петер Лундгрен е казал, че е по-добър от Роджър, 
когато швейцарецът е бил на същата възраст. Пато Алварес, 
който работеше с Анди Мъри, обявил, че това е най-добрият 18-
годишен, който някога е подготвял. А тези хора знаят какво 
говорят. Гришо е високо, изчистено, добре изглеждащо хлапе с 
дълги крайници. Да, той се задави срещу Симон, но не изпусна 
нито нервите, нито ракетата си - просто изглеждаше разочарован, 
подобно на младия Сампрас. Не знам какво прави, когато напусне 
корта. Но определено не играе като 17, а по-скоро като 25-
годишен. Техническите му умения са стряскащо добри. При 
усъвършенстване на движението с краката и натрупване на още 
опит Димитров ще стане направо страшен. Той вече развинти 
въображението на хората, които го наричат следващия Федерер. 
Бащата на Гришо е негов първи треньор. Вече определено съм 
любопитна за НЕГО. Обикновено на хлапетата отнема повече 
време да пораснат в тениса. Това хлапе определено знае как да 
използва оръжията си и може да се превърне в наистина голяма 
работа. Българите вече точат лиги.  

Орлин Станойчев: Съветвам го да не се влюбва 

"Петер Лундгрен наскоро каза, че Григор е по-добър от Федерер, 
когато е бил на неговите години. Аз обаче залагам името си, че 
Гришо наистина е по-добър от Федерер в някои елементи, дори в 
момента. Когато двамата тренираха, се уверих с очите си, че не 
само не му отстъпва, но дори го превъзхожда в част от нещата на 
корта", коментира по адрес на шампиона бившата първа ракета 
на България. "Притежава страхотен контакт с публиката, има 
абсолютно всичко, за стане велик тенисист. Много се радвам, че 
се развива така, защото покрай него ми се върна тръпката от 
играта. Когато се отказах, дълго време ми бе скучно, но после се 
появи Григор, а той прави с топката каквото поиска и когато 
поиска", възхищава му се Станойчев. 
"Нека да знае, че пътят е дълъг. Когато играе добре, ще има 



милион приятели. Когато губи, ще се чуди къде са се дянали. 
Много ми се ще да се съхрани, да запази концентрацията си и 
най-важното: да не се влюбва. Може да прозвучи грозно, но 
човек трябва да е егоист, за да стане голяма работа. Да е отдаден 
на една кауза", завършва посланието си Орлин. 
 

    
 
 
      Досие    

      

Орлин Стайночев е роден на 24 септември 1971 г. в 
София. Най-успешният български тенисист и 
единственият, който успява да пробие в Топ 200 на 
световната ранглиста: №78 в ATP през 2000 г.. В 
кариерата си има пет турнирни победи на сингъл и пет на 
двойки. Играл е на всички надпревари от Големия шлем. 
Отказва се през 2002 г. и до 2005-а е капитан на 
националния отбор за купа "Дейвис". През 1999 г. на 
турнира от сериите на ATP в Майорка печели срещу №22 
на планетата Алберт Коста (Исп) с 6:3, 6:7, 6:3, което е 
връх в историята на родния мъжки тенис. Впоследствие 
обаче губи от друг представител на домакините - Хуан 
Карлос Фереро с 3:6, 6:7. Три години след оттеглянето си 
от професионалния спорт Станойчев достига до финал на 
"Фючърс" в Женева през 2006 г. Спечелил е близо $ 485 
000 от наградни фондове. Най-предното му класиране в 
световната ранглиста на двойки е №154 през 2002 г. 
Женен за швейцарка. От години живее и работи в 
Женева. В момента професията, която упражнява, е доста 
далеч от спорта. Станойчев е служител в частна банка и 
казва, че работата му носи удоволствие. Тенис играе 
рядко, но по-често се забавлява с голф. 

Кой го шлифова 

Петер Лундгрен 
Най-новият треньор на Гришо, като контактът е осъществен през 



френската академия "Муратоглу". Като състезател 44-годишният 
швед е достигал до №25 в света, а най-доброто му класиране е 
осминафиналите на Уимбълдън. Като треньор най-напред работи 
с чилиеца Марсело Риос, а след това се захваща с Роджър 
Федерер. Двамата са в тандем от 2000 до 2003 година, когато 
швейцарецът взима първата си титла от Големия шлем. После 
Лундгрен работи с друга звезда, стъпвала на върха в ранглистата 
- Марат Сафин, и извежда руснака до триумф в Мелбърн. През 
миналия сезон Петер за кратко помагаше на кипъреца Маркос 
Багдатис. 
 
Пато Алварес 
Колумбийският специалист, проправил пътя в тениса на имена 
като Анди Мъри, Жил Мюлер и Хуан Монако, лично тренираше 
Димитров в академията на Емилио Санчес в Барселона. Наред с 
непрекъснатите суперлативи, които сипеше по адрес на таланта, 
той гарантира, че само за година може да го вкара в Топ 100. 

Валентин Гроздев: Има заложби за спринтьор 

"За Григор мога да кажа само суперлативи. Безкрайно приятно е 
да се работи с такъв талант. За всеки треньор това е истинско 
удоволствие. Изпълнителен е, с огромна жажда за тренировки и 
за прогрес. В него ме изуми това, че е страшно трудоспособен. Не 
му прави впечатление дали го изкарваш на едно голо поле, 
планинска пътека или първокласен корт, за да се готви. Той 
просто е вечно мотивиран да го прави. В Швейцария например 
използвахме паркинга на един супермаркет за част от 
упражненията, но момчето пак бе супер", спомня си за Гришо 
кондиционният специалист. В Базел Гроздев прилага върху 
Димитров тестове за бързина. "Начина по който изпълняваше 
упражненията говореха за солидна атлетическа основа, виждайки 
движения от атлетиката. Съвестен е, затова нищо, което постигна 
дотук, не е случайно. Качествата му са изключителни, а на 
моменти в него съзирах дори спринтьорски заложби. За времето, 
в което бяхме заедно, Гришо бе жаден за такъв тип тренировки, 
беше му втръснало от тенис и изпитваше глад за физическа 
подготовка", впечатлен е Гроздев.     



 
 

      Досие    

      

Валентин Гроздев е роден на 20 януари 1969 г. в София. 
Многократен държавен и студентски шампион по лека 
атлетика на 400 м с пр., 100 и 200 м, 4 по 100 и 4 по 400 м. 
Специализира за кондиционен треньор в тениса и 
футбола, след като завършва НСА през 1994 г. Изкарва 
треньорски курс по тенис от ITF през 2007 г. От 1995 г. 
до отказването му от професионалния спорт води 
кондиционната подготовка на най-успешния ни тенисист 
Орлин Станойчев. При съвместната им работа той 
достига най-предно класиране в световната ранглиста на 
ATP (78 място). Гроздев е неотлъчно до Станойчев в 
участията му за купа "Дейвис" през 1997 и 1998 г., а от 
1999 до 2002 г. е кондиционен треньор на целия 
национален отбор за "Дейвис". От услугите му са се 
ползвали Ивайло Трайков (2002-2004, с най-добро 
класиране в ATP №220), Тодор Енев (2003-2006, №240), 
Радослав Лукаев (1998-2002, №265), Любомира Бачева 
(1996-1997, №63 в женската ранглиста на WTA), бившият 
вратар на националния тим по футбол Димитър Попов 
(1995-1998) и редица други български и чуждестранни 
спортисти. С Григор Димитров работи в продължение на 
20 дни през миналия ноември по покана на Орлин 
Станойчев в Швейцария. 

 


