
Пазар

Малко са областите, в които скромна държава 
като България може да се мери с най-големите 
световни сили като САЩ, Китай, Русия и 
Германия. Спортът има тази сила и това го 
прави толкова обичан навсякъде. А в глобален 
мащаб малко спортове могат да се мерят по 
популярност с тениса.

Малцина са българите, успели да направят име 
и да се задържат дълги години на световната 
сцена. Христо Стоичков и Димитър Бербатов 
са сред малкото подобни светли лъчове, а най-

Един от десетимата най-
добри тенисисти в момента, 
единственият активен 
български спортист, популярен 
в цял свят, любимец на цяла 
една нация – това е Григор 
Димитров! В последните 
години роденият в Хасково 
26-годишен тенисист се 
превърна в едно от най-
разпознаваемите лица в 
света на спорта изобщо и 
блестящ посланик на родината 
си. Димитров е харесван от 
всички фенове на тениса 
заради атрактивния си и много 
красив стил на игра. 
Той успя категорично да 
постави името си сред най-
големите майстори на корта.
Единичните блестящи 
изпълнения бяха заменени от 
постоянна игра и резултати, 
които превърнаха българина 
в член на Топ 10 в един от 
най-конкурентните и най-
популярни спортове.
С изявите си Григор Димитров 
безапелационно пренаписа 
историята на мъжкия тенис 
в страната, подобрявайки 
всеки възможен рекорд, а 
хилядите деца, започнали да 
се занимават със спорта, 
вдъхновени от него, са 
гаранция и за бъдещи успехи. 
Димитров отдавна не е 
национална, а международна 
звезда, вписваща се най-ярко в 
определението за Superbrand.

ярката българска звезда към 
момента е Григор Димитров.

Родният тенисист е не само 
най-популярният и обсъждан 
спортист в страната, а 
световен бранд и едно от най-
разпознаваемите и обичани лица 
в света на тениса, с потенциал да 
бъде водеща фигура още дълги години. През 
2014–2015 г. европейски медии го наредиха в 
Топ 5 на най-предпочитаните рекламни лица в 
спорта, заедно с Меси и Роналдо.

Постижения

От ранна възраст Григор Димитров сякаш е 
готов за големи постижения. Той стартира 
с международните успехи още на 14-годишна 
възраст със спечелването на европейската 
титла за своята възраст, последвана от 
успех на престижото неофициално световно 
първенство за юноши Orange Bowl до 16 години. 
През 2007 г., когато Григор Димитров е на 16 
години, започва работа със световни експерти 
в тениса. Началото е в академията Sanchez-
casal, където негов треньор е Пато Алварес. 
През 2007 г. е европейски шампион до 16 години в 
Москва без загубен сет. През 2008 г. Димитров 
дава категорична заявка за голямо бъдеще, 
спечелвайки Wimbledon и US Open при юношите, 
след което става №1 в света.

През същата година Григор Димитров започва 
професионалната си кариера при мъжете. В 
периода 2008–2012 г. тренира в академията на 
Патрик Муратоглу в Париж с Петер Лундгрен, 
Питър Макнамара и Патрик Муратоглу. През 
2010 г. печели турнира в Бангкок. За пръв път 
в Топ 100 на световната ранглиста на AtP 
влиза през 2011 г.

От края на 2012 г.  Григор Димитров работи 
с шведската академия Good to Great, под 
ръководството на Микаел Тилстрьом и 
достига Топ 30 на световната ранглиста.

През 2012 г. Григор Димитров става първият 
и единствен български тенисист, достигнал 
до полуфинал на турнир от AtP World tour. 
Първата си титла от календара на AtP Григор 
Димитров печели в Стокхолм през 2013 г.

2014 е много успешна, като Димитров е 
първият тенисист през сезона с три титли 
на три различни настилки. Под ръководството 
на Роджър Рашийд печели турнира Абиерто 
Мехикано Телсел в Акапулко, печели и турнира 
в Куинс, Лондон с първа титла на трева и на 
Wimbledon достига до първия си полуфинал на 
турнир от Големия Шлем. На 07 юли 2014 г. 
Григор Димитров за първи път е в Топ 10 на 
най-добрите тенисисти в света, изкачва се до 
8-мо място в световната ранглиста, което е 
най-доброто му постижение до този момент. В 

края на годината заслужено е обявен и за 
„Спортист на България“ за 2014 г.

През 2012 г. е корица на 
българското издание на 
сп. Forbes, а през 2015 г. 
оглавява класацията „ТОП 70 
на българските знаменитости“ 
на списанието.

Следва по-слаб период, в който 
ракета №1 на страната ни се 

смъква до №40 в ранглистата, за да 
върне позициите си под ръководството 

на Дани Валверду, който е негов треньор 
от средата на 2016 г.

Партньорството им се оказа отлично, а сезон 
2017 със сигурност е най-успешният до този 
момент в кариерата на Димитров – три титли, 
в самото начало на годината в Бризбейн, 
у дома в София и първа на ниво Мастърс в 
Синсинати. Ще се запомни и полуфиналът на 
Australian Open, втори за него от Големия шлем, 
където загуби в епичен близо петчасов мач 
срещу Надал, обявен за най-епичния тенис мач 
на годината. Всичко това доведе до заслужено 
завръщане в Топ 10 на света.

Знаете ли, че...

• С Роджър Федерер и Томи Хаас сформи-

раха музикална тенис група Backhand Boys. 

• В самолет винаги чете книгa.

• Има голям интерес към архи-

тектурата и модата.

 

Личността

Григор Димитров е роден на 
16 май 1991 г. в Хасково в спортно 
семейство. Баща му Димитър е тенис 
треньор и е този, който му дава първите 
стъпки в играта и човекът, с който Григор 
се съветва за играта си и до днес. Майка му 
Мария е бивша волейболистка и учителка по 
физическо възпитание и също играе огромна 
роля в развитието на таланта. Именно тя му 
дава тенис ракета за първи път на 3-годишна 
възраст.

През годините дори се налага семейството да 
продава имоти и автомобили, за да финансира 
участието на Григор Димитров в турнири. 
Всичко това явно си заслужава, защото към 
днешна дата Димитров е спечелил над 10 
милиона долара от наградни фондове. И въпреки 
големите успехи той остава напълно земен, 
като в нито един момент не забравя корените 
си и при всеки удобен случай се прибира в 
родния Хасково. Иначе от 16-годишен Димитров 
тренира в чужбина с цел да развие максимално 
потенциала си.

Огромната му харизма и позитивно отношение 
го превръщат в любим образ на медиите 
по цял свят, които следят с интерес както 
кариерата, така и личния живот на българина.

Съвременно развитие

След труден период през 2015 и първата 
половина на 2016 г. едно решение сякаш 
промени всичко за Григор Димитров и го 
връща на верния път. След Wimbledon 2016 
той назначи бившия треньор на Анди Мъри 
Дани Валверду. Под негово ръководство 
Димитров заигра тениса, на който е способен, 
и резултатите не закъсняха.

В края на годината родната звезда игра 
полуфинал на Мастърса в Синсинати, четвърти 
кръг на US Open и финал в Пекин, където преди 
това победи Рафаел Надал. Това му позволи да се 
завърне в Топ 20 и да завърши годината под №17.

А последвалата 2017-а е най-добрата година 
в кариерата му. Всичко започна с първата 
титла от почти 3 години – в Бризбейн, където 
постигна три победи над Топ 10 тенисисти 
(Тийм, Раонич и Нишикори).

Последва невероятно представяне на Australian 
Open, където Димитров достигна до втория 

А красивата и атрактивна игра, 
използването на всички възможни 

удари в играта и великолепното 
движение по корта го правят един 

от най-приятните за наблюдаване 
тенисисти в днешно време.

Въпреки всекидневно нарастващия интерес към 
личността му Григор Димитров стои здраво 
стъпил на земята и мечтае за хармоничен, 
спокоен и щастлив живот. „Аз съм българин и 
във всеки един мач играя за България.“

ГРИГОР ДИМИТРОВ

си полуфинал на ниво Голям шлем. Той имаше и 
всички шансове да стигне до финала, но загуби 
невероятната петсетова битка с Надал, която 
по-късно беше обявена за най-епичния тенис 
мач на годината.

След това бе ред на прекрасните емоции, 
които Григор Димитров предостави на 
българската публика, участвайки на турнира 
в София. Всичко завърши с триумф на финала 
срещу Давид Гофен.

В следващите месеци Димитров стигна до 
полуфинал на Queen’s и четвърти кръг на 
Wimbledon. Това му позволи да се завърне в Топ 
10 на света.

Най-доброто обаче предстоеше, защото 
в Синсинати Димитров спечели 

първата си Мастърс титла – без 
загубен сет и с превъзходен 

тенис, оставил без дъх 
феновете по трибуните 
и пред телевизионните 
екрани. А с големите успехи 
Димитров се приближи 
максимално и до голямата 

си цел – участие на финалния 
Мастърс на най-добрите 8 в 

Лондон в края на годината.

Социално отговорни дейности

Като един от най-популярните тенисисти 
изобщо Григор Димитров служи за пример на 
много хора в България и по света. И въпреки 
все още младата си възраст от 26 години той 
вече демонстрира социална отговорност към 
обществото.

Често ценни артикули на Григор Димитров 
са част от благотворителни търгове в 
страната. Самият той помага със средства 
и чрез това, което умее най-добре – участие 
в мачове и тенис турнири с благотворителен 
характер. През май например българинът 
дари 100 хиляди долара за организация срещу 
домашното насилие благодарение на 
спечелен шоу турнир в Мадрид. 
Дарител е към няколко фонации, 
между които „Суис Клиникъл“ 
и „Надежда за малките“.

Помага и за развитието 
на българския тенис. 
Неведнъж е осъществявал 
открити тренировки с 
талантливи деца, очаква се 
и развитието на идеята му 
за тенис академия в България.

Ценности на личността

Григор Димитров безспорно е сред най-
обичаните тенисисти както от феновете, 
така и от неговите колеги.

Причината е простичка. Димитров е лъчезарен 
и добронамерен към всички, държи се 
джентълменски на и извън корта, а играта му 
предизвика възхищение дори сред най-големите 
му конкуренти.

За него не е важно единствено да бъде добър 
тенисист. Важно е да бъде добър човек. На 
корта Григор Димитров има няколко запомнящи 
се постъпки – например да успокои ударено 
от топката момче или да изведе извън корта 
момиче с топлинен удар. Съвсем обичайно пък 
е да промени решението на съдията, отсъдил 
топка на съперника в аут, която обаче е била 
в корта.

История 

1991 – Роден в Хасково.

2005 – Печели европейската титла до 14 години.

2006 – Печели престижния турнир Orange Bowl до 16 години 
и е обявен за най-проспериращ български тенисист.

2007 – Присъединява се към академия „Санчес-Касал“ и 
заживява в Испания.

2008 – Печели юношеските турнири нa Wimbledon и US 
Open и се изкачва до №1 в света при младоците.

2009 – Печели първия си мач на ниво AtP – в Ротердам 
срещу №23 Томаш Бердих.

2010 – Печели три титли на ниво challenger и завършва 
годината под №106 в света.

2011 – За първи път влиза в Топ 100 на световната ран-
глиста.

2013 – Първата AtP титла идва в Стокхолм след победа 
над Давид Ферер във финала.

2014 – Три титли на три различни настилки, полуфинал на 
Wimbledon и влизане в Топ 10 на света за първи път. Обявен 
е за „Спортист на годината“ в България.

2016 – След тежък период назначава Дани Валверду и 
завършва годината под №17.

2017 – Титли в Бризбейн и София, както и първи трофей от 
Мастърс турнир. Достига и полуфинал на Australian Open, 
където губи от Рафаел Надал в пет сета.

Знаете ли, че...

• През февруари 2017 г. 

участва като модел в модно дефиле 

на Dolce & Gabanna.

• Обожава Джони Деп и би искал той да 

изиграе неговата роля във филм.

• В свободното си време 

често кара колело, 
фен 

е и на високите 

скорости.

Знаете ли, че...

• Любимият му супергерой е 

Батман.

• Фен е на култовата поредица 

„Бързи и яростни“, гледал е всички 

филми по няколко пъти.

• Винаги обува първо десния 

чорап и обувка, преди да 

излезе на корта.
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