ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА
Състезател по футбол на маса /джаги/

Футболът на маса в България и по света
Спорт ли е футбола на маса?
През 2002 година се създава Международната
федерация по футбол на маса /ITSF/, чиято
цел е да издигне играта, която вече е
натрупала над 100 годишна история до найвисоко спортно ниво.
В последните години се наблюдава нов подем
по целия свят се наблюдава нов подем, който
е резултат от пренасищането с електронни
игри, както и желанието на хора от различни
поколения да споделят удоволствието от
играта.
Освен, че е една забавна игра, джагите се е
превърнала в разпознаваем спорт за много
страни. Доказателство за това са тежките
правила за игра, спортно облекло, лиценз на
състезателите и много други. Особено
значение имаи и емисиите по големи спортни
канали като Евроспорт 2, например.
България е първата страна на Балканския
полуостров, която се присъедини към
усилията на Международната федерация.

Футболът на маса в България и по света
Джагите в България- откога?
Българската федерация по футбол на маса е
създадена през 2005 година.
От тогава федерацията е съдействала за
осигуряването на всичките условия,
необходими за провеждането на турнири
отговарящи на международните изисквания –
priznatite турнирни маси / Roberto sport,
Garlando, Techball, Bonzini, Tornado/,
превеждането на Официалните правила за
игра, картотекиране на Съдии, използването
на сертифицирани топчета и аксесоари за
игра и много други.
Български състезатели започнаха активно да
посещават Международните събития и
трупайки опит да завоюват челни позиции на
някои от тях.
България организира освен регионалните
и клубните си турнири и Международни
състезания ежегодишно. През 2007 тя
стартира с първия си Меджународен
турнир, а през 2012 бе домакин на три
турнира към ITSF.

Международни участия и Спортен Календар
Джагите в световен план
Световната федерация по джаги има
ежегоден спортен календар, в който са
подредени всички състезания и e описан
подробно статута на всяко от тях – точки,
награди и отличия.
Най-важни са 5-те световни серии – тези на
основните официално признати маси и
Световното първенство - мултитейбъл. То се
провежда в началото на всяка година. Там се
събират над

500 участници от над

42 страни, които привличат над
10000 човека публика.

На това стстезание България има шампион за
2013 година – Екатерина Атанасова.

През сезон 2012, Екатерина заема

1
-во място и на Световните серии
на маса Роберто Спорт в Полша. Това
състезание дава най-голяма тежест при
класирането й -

1-во в Световната

ранглиста при жените сезон 2012.

Световна Титла за България
Световно първенство в Нант
През 2013 на първенството на планетата в
град Нант Франция, Екатерина

Атанасова спечели първото място в
надпреварата при жените. Това е най-

престижното състезание през целия сезон.

Българското момиче се изкачи на почетната
стълбичката без нито една загуба, като по пътя
си срази на полуфинала миналогодишната

шампионка Амели Бремер със
резултати 3:0, а на финала надигра втората
в ранглистата и най-добра състезателка
на Германия Лили Андрес с 3:1.
Екатерина участва на престижното състезание
за 5-та година, като през

2009 става бронзова медалистка на
единици,

2010 взима бронз на двойки и единици,
2011 и 2012 отново бронз на двойки.
2013 година е най-доброто и представяне в
състезателната й кариера - златен медал!

Спортна кариера
Състезателна кариера от 2005
Екатерина Атанасова се сътезава от

7 години

и участва активно на всички официални Български
състезания – 4-ри на сезон, както и на определени
състезания от спортния календар на Международната
федерация.

единствената жена

От 2008 тя е
член
на Международната федерация, като беше

преизбрана през 2013 за мандат от още 4
години. Ето някои от най-добрите и класирания през
годините:

2006

Световното първенство, Италия - 9-то място

/единици/

2007

Мастърс в Австрия – 5-то място /двойки/
Републиканско първенство – 1-во място /единици/
Про Тур в Румъния - 1-во място /единици/
Световното първенство - 9-то място /единици/

2008

Републиканско първенство – 1-во място /единици

и двойки/

Про Тур в Румъния – 1-во място /единици/.

Спортна кариера
2009

Републиканското първенство – 1-во място /единици и
двойки/
Световни серии Франция– 5-то място /единици/
Световни серии Чехия- 3-то място /единици/
Световно първ-во– 3-то място /единици и двойки/
Мастърс Словакия–2-ро място /единици и двойки/

2010

Републиканското първенство – 1-во място /единици и
двойки/
Световни серии Гарландо 3-то място /двойки/
Световни серии Чехия - 3-то място /единици/
Световното пър-во Франция - 3-то място /единици/

2011

Републиканското първенство – 1-во място /единици и
двойки/
София Опън Мастърс - 1-во място /единици/
Мастърс, Румъния- 1-во място /единици и двойки/
Световно първенство – 3-то място /двойки/ и 5-то място
/единици/

2012 –

Първа в световната ранглиста
Републиканското първенство – 1-во място /единици/
Световно първенство – 3-то място /двойки/
Световни серии Полша – 1-во място /единици/ и 4-то място
/двойки/
Световни серии Германия – – 3-то място /двойки/ и 5-то
място /единици/

2013 - Световно първенство Нант – 1-во място /единици/
Екатерина има в спортната си кариера около

100 медала,

30 купи и трофеи и над 120 грамоти от международни и

национални състезания.

Медиите за мен
Отразяване в медиите
Футболът на маса бележи значителен интерес
още със създаването на Българската
федерация по футбол на маса
през 2005.
Интерес проявават редица спортни ТВ медии –

Ринг ТВ, телевизия Европа,
Канал 3 и т.н. Над 20 уеб медии си
партнират с Федерацията, както и много
печатни медии – Тема Спорт,
Меридиан мач, 24 часа и т.н.

След отлични представяния на националния
отбор, с капитан Екатерина, през 2007 тя има
участия в редица медии:

Шоуто на Слави, предаването Споко
по БТВ, статии и репортажи през
годините по телевизии Европа, Нова
телевизия, Скат, Ринг ТВ и други.
Голям интерес предизвика и първото място в
световната ранглиста, от което последваха
участия и репортажи в

Нова Телевизия – Зона Спорт,
сутрешните блокове по БТВ, БНТ1, учатие
в предаването НеделяX3 с Мария
Силвестър, репортаж в неделното
предаване на БТВ, много интервюта и
статии и други.

Медиите за мен
Медиите за Световната титла
След спечелването на титлата 2013 година
настъпи медиен бум –

над 50 публикации в печатни и

електронни медии. Телевизионни участия в
централната емисия на БТВ новините,

сутрешните блокове, Шоуто на Слави,
БНТ 1– Денис и приятели, Канал 3,
Бинар.
Беше организирана и официална

Пресконференция с участието
на различни медиини представители и
журналисти.

Статии имаше и в най-разптостранените
спортни медии – sportal.bg, sportline.bg,

sporta.bg, bsport.bg, focus-sport.bg,
sportni.bg, topsport.bg,
moresport.actulano.com, novinar.bg,
novini.dir.bg и много други.

Печатните медии също не пропуснаха
успеха на българската състезателка, като
бяха публикувани статии във вестниците
– 24 часа, Стандарт, Меридиан Мач,
Дума, Телеграф, Анонс, Монитор,
Животът днес и др.

Бъдещо развитие
Интересни ли са джагите у нас?
Джагите са спорт, който се играе отдавна. В
България те вече имат своята популярност като
спорт. Клубовете набират все повече и повече
членове, особено при младежите.
Ръст бележи и нарастването на интереса в
международен план, където състезателите от
цял свят започват да посещават все повече и
повече турнири, включително и българските
състезания.

У нас вече има внесени над 100 официални
маси, което способства за развитието на спорта.
Спортния календар представя нови турнири и
през тази година, както в международен, така и в
национален план.
Към федерацията и състезателите има все повече
запитвания от родители, дали и къде могат
да тренират децата си.
От 2009 година има редовно излъчване на 5-те
големи състезания в Европа по Евроспорт 2,
както и над 30 часово предаване на Световното
първенство на живо.

Контакти
Как да ни намерите?
В случай, че проявявате интерес и желаете
да станете част от спортната кариера на
Световната шампионка по футбол на маса
за 2013 – Екатерина Атанасова, можете да се
свържете с нас на посочените контакти:

E: info@foosballina.com
W: www.foosballina.com
O:+359 876 262 949 – офис
M:+359 883 466 229
Екатерина Атанасова

