
Протокол ТЕС 10.10.2015 година, гр. Несебър 

Присъствали: 

1. Никола Александров 

2. Коста Стергидов 

3. Христо Гърков 

4. Росен Марангозов 

5. Бойчо Николов 

6. Александър Минков 

7. Даниел Николов 

8. Иван Димитров 

9. Любена Начева 

 

Дневен ред. 

1. Стратегия за развитие на ветроходството  в България.  

2. Приемане на класове с приоритет за развитие. 

3. Предложения за състави на съдийските екипи. 

4. Формиране на ранглистите. Изискване за сформиране на регатите за 

ранглистата. 

5. Предложения за промени в Наредбата на БФВ за провеждане на регати. 

6. Предложения за треньори на отделните класове. 

 

1. Стратегия за развитие на ветроходството. 

Никола Александров – За стратегията трябва да се наблегне на Младежките Олимпийски игри и 

младежките класове. По този начин може да спечелим финансиране. Не трябва да 

пренебрегваме и добрите ни резултати в кайтсърфа. 

Любена Начева – БОК и Министерство на спорта винаги отпускат средства за подготовка и 

участие на Младежки Олимпийски игри и квалификациите за тях. Основното финансиране 

следващата година можем да го защитим с класирането на Александър Бачев на СП  и ЕП 

Кайтсърф, той покри наредбата на ММС с резултатите си. 

3. Предложения за състави на съдийски екипи. 

- Съдии за Държавните първенства 

Никола Александров – Трябва да се направи график със състезания и всеки да си даде заявката 

къде ще участва. 

Коста Стергидов – Да се сформират екипи и клубовете да могат да ги използват. Най-добре е да 

се сформира ценоразпис. 



Никола Александров – Всеки клуб да задели пакет от средства за съди за регитите. Може би 

трябва да предложим на регионални първенства,  когато няма достатъчно средства от 

регатната комисия да се сформира протестна комисия. 

4. Формиране на ранглистите. Изискване за сформиране на регатите за ранглистата. 

Коста Стергидов – Аз предлагам за ранглистатат да важат всички регати от Календара на БФВ, 

които покриват определени изисквания. За клас Опитимист мисля, че е редно който иска да му 

важи регатата за ранглистата да направи ЙОДА дистанция.  

Бойчо Николов – Защо всички регати трябва да влизат в ранглистата. 

Коста Стергидов – За да не се фаворитизират определени регати. Който дошъл дошъл.- Всичко 

е въпрос на личен избор!  Нашите деца не са карали на Йода дистанция. Срещат трудности да 

финишират на качване. Добре е ДП на Оптимист да бъде отделено от останалите. Ако се 

провежда заедно с другите неолимпийски класове поне да бъдат на различни дистанции. 

Росен Марангозов – Аргументите са му железни на Коста. Но в много градове общините са се 

ангажирали в организацията. 

Никола Александров – Преди имаше ограничение за броя на регатите от един клуб. Тези неща 

трябва да се изчистят. 

Коста Стергидов – Аз мисля, че както беше прието решението преди с две регати на клуб е 

добро. 

Никола Александров – Доста клубове нямат ограничение. 

Коста Стергидов – Трябва да определим съставите за ЕП и СП Оптимист. 

Предлагам пълни отбори – 5 за СП и 7 за ЕП, съответно 2 и 3 ако са ограничени средствата. 

За ранглистата нека да формулираме решение, че е по максималната система. Да влизат регати 

с минимум 5 проведени гонки. Ранглистата се прави от общото класиране. При проведении 3 

регати от календарната година отпада ранглистата от предходната година. При проведени 4 до 

6 регати включително се изхвърля една, при проведени 7 и повече се изхвърлят се изхвърлят 2 

регати. Регатите от ДП не се изхвърлят от ранглистата.  - Прието 

Никола Александров – За самото ЕП и СП не трябва да има изхвърляне в началото на сезона. 

Коста Стергидов – Идеята ми е да скъсим периода, като отпадайки резултатите от предходния 

сезон след провеждането на три регати от новия, ще имаме по- вярна картина за моментното 

състояние на спортната форма на  състезателите  . 

Никола Александров  - Аз затова казвам от началото на сезона да няма изхвърляния. 

Христо Гърков – В учебен процес сме. Трябва да има изхвърляне. 

Никола Александров – А какво става, ако кажем че в петък не трябва да се правят гонки през 

учебно време? 



Коста Стергидов – не можем да задължим никого да не провежда гонки в Петък и който и да е 

ден. Това е въпрос на преценка на организатора. Важното е да бъдат проведени минимум 5 

гонки, за да е валидна за ранглистата 

Христо Гърков – Ами нали трябва да има 5 проведени гонки , за да влезне в ранглистата. 

Коста Стергидов – За ДП предлагам да има по едно изхвърляне на лоши гонки, за останалите 

регати може само да препоръчаме едно изхвърляне. Нека да има класиране младша възраст и 

общо класиране, като младшата участва при старшата, за всички класове. В наредбата това 

трябва да се промени. - Прието 

5. Предложения за промени в Наредбата на БФВ за провеждане на регати. 

Никола Александров – Нека се актуализират възрастовите групи, съгл. Международната 

практика. Хубаво е да се провери в Закона за спорта дали един състезател може да участва в 

две възрастови групи.- Прието 

6. Предложения за треньори на отделните класове. 

Никола Александров – Нека всеки да си помисли къде може да се включи. 

Приети предложения: няма предложения 

1. Стратегия за развитие 

За стратегията трябва да се наблегне на Младежките Олимпийски игри и младежките класове.                                                                                                                   

Приемане класовете Лазер и Оптимист като класове с приоритет за развитие. Определяне на 

разширен състав за подгоровка:                                                                                                                    

Лазер 4.7 – 6 състезатели                                                                                                                                                    

Лазер Радиал – 4 състезатели                                                                                                                                     

Лазер стандарт -  2 състезатели                                                                                                                          

Оптимист  - 12-15деца 

2. Предложения към съдийската колегия: 

– Да се направи график със състезания и всеки да си даде заявката къде ще участва. 

- Да се сформират екипи и клубовете да могат да ги използват. Най-добре е да се сформира 

ценоразпис 

3.Предложения относно организиране и провеждане на регати: 

- Изготвяне (Евгени Мавродиев и Лъчезар Братоев) на единни предписания  

- Всички регати от календара на БФВ са валидни за ранглистата - прието 

- за да са валидни за ранглистата регатите за клас Оптимист, гонките трябва да са на ИОДА 

дистанция - прието 

 


