
 

ОТЧЕТ 

За дейноста на ТЕС към БФВетроходство за периода 

 април 2009 декември 2009 г. 

        Във връзка с постъпилите предложения от клубовете по ветроходство до УС на 
БФВ, които бяха разгледани на редовно заседание на УС с  Протокол  № 2  от 
16.05.2009 г.  по 10.1 УС на БФВ взе следното решение: 
10.1. ТРЕНЬОРСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
След проведените разисквания с 6 гласа ЗА и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /Станислав 
Касъров и Росен Марангозов/ Управителният съвет реши ТРЕНЬОРСКИЯ 
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ да се състои от 11 членове, както следва: 

1. Пенчо Гешев- Председател  
2. Никола Александров- Зам. Председател, методист и главен селекционер                       
3. Иван Василев                                                                                                                                                                                                      
4. Национален треньор клас Лазер- очакват се номинации                                                                      
5. Явор Колев                                                                                                                
6.  Александър Александров                                                                                                            
7. Национални треньори клас 470 и др.- очакват се номинации                                      
8.  Бойчо Николов                                                                                                                             
9.  Илия Джингов                                                                                                                  

      За попълване на състава се очакваха предложения от клубовете за треньор за клас 
Оптимист и още един член на комисията. 
      В непълен състав ТЕС започна своята работа, с  очакването че в хода на сезона ще 
се попълни състава и комисията ще заработи нормално. За съжаление това не се случи 
и през целият отчетен период комисията остана в първоначалния си вид. 
      Новото ръководство на комисията направи предложения чрез Генералния секретар 
на БФВ до клубните ръководства за съгласуване на персонално посочени треньори за 
работа с националните отбори по класове, но тези предложения бяха отхвърлени. 
      Проведени бяха 4 редовни съвещания по време на регатите от спортния календар, 
на които присъстваха и треньори от клубовете, но въпреки поканите не пожелаха да 
вземат участие треньори от Бриз, Порт Бургас и ОМК Несебър, имащи състезатели в 
основните състави на националния отбор в класовете „Оптимист”, „Лазер”, „Фин” и 
„470”. Тази липса на заинтересованост доведе до проблеми при планирането на 
тренировъчния процес и лоша координация при организацията и участието в МСК.        
Въпреки всичко в голяма част от включените в МСК прояви наши представители 
взеха участие, класирайки се според възможнос- тите си.  
      Съставите на отборите за участие в МСК на федерацията се определяха  на 
принципна основа, без клубни или други предубеждения и предпочитания. Във връзка 
с горното няма сигнали и оплаквания в ТЕС или БФВ. 
      Най добре от нашите участници в официални първенства  се представиха Ирина 
Константинова и Михаил Копанов, които заеха съответно 8-мо място на ЕП за клас 
RS:X , първо място на БП на клас „Фин”, както и завоюваното 6-то място в клас „Фин”  
на М. Копанов за ветерани. Добре се представи и Йоан Колев, класирайки се на 5-то 
място при младежите за клас RS:X на ЕП в Гърция. 
      17-тото място на Яна Маркова и Ива Недева на ЕП за девойки на клас „470”, дава 
основание да очакваме добри резулнати в бъдеще. Добра оценка може да се даде и на 
призьорите от Балканскота първенство в Оков/Василев в клас „470” , Димитър 
Вангелов 3-ти на клас „Фин” и екипажа Маркова/Недева 3-ти на клас „470” жени. За 
съжаление в останалите класове все още  значително изоставаме от спортис -тите от 
Балканите, Европа и света.  



        В класовете  „Оптимист” и Лазер 4.7, „Фин” , Лазер Радиал  и Стандарт има 
млади и перспективни състезатели, с които трябва да се работи  сериозно през 
следващите сезони, след което може  да се очакват от тях добри резултати. 
         През настоящата година усилията ще бъдат насочени за подобряване на 
качеството и организацията на  дейноста на ТЕС, подобряване на микроклимата в 
националните отбори, треньорските кадри и клубовете. 
         Планирането, осъществяването на дейностите и отчетите през годината се 
осъществиха благодарение на Явор Колев, Александър Александров и Никола 
Александров с помоща и на Ген. секретар Телман Сариев. 
          След подписване на договора между МФВС и БФВ  за дейностите  по 
представения Проект за 2010 г. ще направим анализ на отпуснатите средства и ще 
оптимизираме  дейностите по подготовката и участието в МСК, съгласно 
приоритетите на федерацията и изискванията за завоюване на квоти за Лондон 2012 г.. 
          Във връзка с планирането и осъществяването на подготовката, участието в МСК 
и НПД има сериозни пропуски в работата на треньорските кадри. 
Планирането, осъществяването и отчитането на дейностите на БСФ, свързани с 
договорите с МФВС ще бъдат обект на контрол и при констатиране на неизпълнение 
на изискванията ще бъдат налагани сериозни санкции, което ни задължава коренно да 
променим работата по изпълнение на дейностите. 
       През м. декември беше внесен Проекта за дейност на БФВ през 2010 г., в който 
бяха включени базови план графици за нац. отбори, но след утвърждаване на 
проектите и финализирането на финансовото подпомагане на БФВ през 2010 г. 
изискването на Дирекция СВП към МФВС е за основните състезатели мъже, жени и 
младежи да бъдат изготвени индивидуални план графици,които да се приемат от ТЕС 
и да се представят в дирекцията. Срока е до края на м. март. 
       Финансирането на състезатели от националния отбор, за които няма приет 
индивидуален план график ще бъде ограничено. 
       За работа с националните отбори по класове през 2010 г. ТЕС предлага следните 
треньори: 

1. Александър Александров - Старши треньор и треньор за клас „Фин” 
2. Явор Колев – треньор на нац.отбор за клас RS:X 
3. Христо Гърков – пом. треньор за клас RS:X 
4. Радослав Марков – треньор за клас „470” 
5. Николай Василев - пом. треньор за клас „470” 
6. Валентин Иванов- треньор за клас Лазер Стандарт Лазер 4.7 
7. Яни Янулов – пом. треньор за клас Лазер Стандарт, Радиал и 4.7. 
8. Никола Александров - треньор за клас „Оптимист” и Лазер Радиал 
9. Иван Василев - пом. треньор за клас „Оптимист” 
10. Георги Иванов – пом. треньор за клас Оптимист 
11. Коста Стергидов - треньор за клас „420” 

      През 2010 г. ТЕС разчита на съдействието на всички клубни треньори и най-вече 
на личните треньори на националните състезатели. 
ТЕС предоставя отчета и предложенията на вниманието на Генералния секретар на 
БФВ, за съгласуване с клубовете и предложените лица за оформяне на финализирано 
предложение за утвърждаване от ОС на БФВ. 

 
Председател ТЕС – Пенчо Гешев 

Зам. Председател  - Никола Александров 

                                                  

 


