Деня на труда
Професия: Спортен коментатор

Изготвил: Никола Панайотов

Как да станеш спортен коментатор
• Спортният коментатор е много интересна професия, изискваща способността

да се описват събития от света на спорта на интересен и жив език и готовността
да се реагира незабавно на всяка промяна в обстоятелствата. Идеалният спортен
коментатор е мега-ерудиран човек с огромен речник с отлична дикция и
наличието на така наречената “харизма”.

• За да имате представа дали можете да коментирате мач или състезание изобщо
по време на излъчване, изключете звука от телевизора, включете диктофона и се
опитайте да осветите това, което виждате на екрана. След като слушате
записания коментар, вече можете с голяма увереност да кажете дали от вас ще
излезе добър спортен коментатор.

• Не забравяйте, че основното качество, което спортният коментатор
трябва да има, е безкористна отдаденост към спорта, събитията, в
които той покрива. Естествено, човек винаги се стреми да
придобие нови знания в полето, което го интересува,
следователно, безкрайно обичащи например футбола,
коментаторът ще говори за него невероятно интересен и ярък.
Трябва да действате като връзка между това, което се случва на
терена и зрителя, и това е голяма отговорност. Последното със
сигурност ще се окаже невярно, ако за коментатора това не е
въпрос на цял живот, а само средство за печелене на пари.

• Ако имате някакви проблеми с дикцията, не забравяйте да се

отървете от тях, защото ясното говорене е много важно за човек,
който разказва на хиляди хора какво се случва в света на спорта.
Най-успешните коментатори наведнъж са работили с учители по
речеви технологии. В допълнение, в такава професия не може да
направи без способността да структурират мислите си и
компетентно да ги изразяват. В повечето случаи един общителен
екстроверт, който освен това чете много, освен това няма
проблеми с това.

• Имайте предвид, че почти никой няма да дойде у дома ви и да се

обади на един от телевизионните канали като спортен
коментатор. За да си намериш работа в една от медиите,
посветени на спорта, можеш да изпратиш автобиография, да
проведеш интервюта или, накрая, да се опиташ като доброволец
на всяко голямо спортно събитие. Ако сте решени и имате
достатъчно потенциал да работите като спортен коментатор, рано
или късно мечтата ви със сигурност ще се сбъдне.

• Добър съвет
• Ако нямате таланта да държите вниманието на многомилионна

аудитория от зрителите за дълго време или не получавате
светкавична скорост, за да реагирате на промени в, например,
футболен мач, не се отчайвайте. Работата на спортния
коментатор включва писане на текстове по дадена тема и
обсъждане на резултатите от спортно събитие и интервюиране на
спортисти. Така коментаторът може да се преквалифицира в
спортен рецензент или представител на всяка друга свързана
специалност.

Николай Колев – Мичмана
•

Николай Колев е роден на 20 февруари 1932 г. в с.
Торос, Ловешко. Завършва специалност география в
Софийския университет „Свети Климент Охридски“.
Постъпва в БНТ през 1965 г. Главен редактор на
Спортната редакция от 1974 г. Журналист на 9
олимпийски, 8 световни и 7 европейски първенства по
футбол. Kоментира над 1000 мача.

•

Негова е фразата „Господ е българин“, изречена след
гола на Емил Костадинов срещу Франция, с който
националният отбор на България се класира на
световното първенство по футбол през 1994 г. в САЩ.

•

Според него, най-емблематичните мачове на
българския национален отбор по футбол са тези срещу
Англия на Албиона (1:1, с гол на Георги Аспарухов) и
срещу Германия на световното първенство през 1994 г.
в САЩ (2:1 за България)

•

Умира на 10 юни 2004 г. след кратко боледуване.

•

Учредена е ежегодна награда за елекронна спортна
журналистика „Николай Колев – Мичмана“ (2004).

Анди Грей
•

Роден в Шотландия, Грей започва спортната си кариера в „Дънди
Юнайтед“. Там е забелязан от разузнавач на „Астън Вила“ и скоро
след това, през 1975, подписва с отбора от Бирмингам.

•

През 1977 е определен за „най-добър млад играч на годината“ и за
„играч на годината“ според Асоциацията на професионалните
футболисти.

•

През 1979 е трансфериран в „Улвърхемптън“ за рекордната сума от
1,5 милиона паунда. Само 4 години по-късно (през 1983) обаче е
продаден на Евертън само за 250 000 паунда. На „Гудисън парк“
печели Купата на Футболната асоциация, титлата в Англия и
Купата на носителите на национални купи.

•

Връща се в „Астън Вила“ и играе в отбора през 1985-1987. Играе в
„Нотс Каунти“ (август-септември 1987), „Уест Бромич Албиън“, а
после за кратко е в „Рейнджърс“, преди да си опита късмета в
треньорската професия.

•

Изиграва 20 мача за мъжкия национален отбор по футбол на
Шотландия.

•

Напоследък Грей има много голям успех в медийното
пространство и се занимава с коментиране на футболни мачове.
Смятан е от мнозина за експерт във футбола и за новатор в
коментирането му.

•

Източници

Борис Касабов
• Касабов е роден през 1954 г.
• От 1989 г. коментира футбол в БНР. 3

години по-късно е коментатор,
репортер и редактор в БНТ. От 1999 до
2010 г. е главен редактор в RING, от
2010 г. е спортен коментатор в
„Евроспорт“ (България), а
впоследствие – и в bTV Media Group.

• Коментира по Eurosport, BTV и

каналите на Булсатком. Коментира
футбол и бързо пързаляне с кънки.
Завършил е технически университет в
София. Известен е с гафа си през 1995
година. Тогава Касабов обърква Емил
Костадинов със Златко Янков. Фен е
на ПФК Левски (София), Реал Мадрид
и Байерн Мюнхен.

