
Протокол от събрание на ТЕС 

13 април 2014 г. гр. Варна 

На събранието присъстваха: 

1. Александър Александров- Председател ЯСК Несебър 

2. Никола Александров - ЦСЯК 

3. Калоян Шантанов – ЯК Порт Варна 

4. Александър Минков- Бриз Варна 

5. Коста Стергидов- Порт Бургас 

6. Христо Гърков ОМСК Циклон Поморие 

7. Стоян Янчев – ОМК Несебър 2000 

8. Огнян Илиев ЯК Черноморец Бургас 

9. Георги Иванов - ЯК Черноморец Бургас 

10. Иван Димитров – ОМК Приморско  

11. Иван Димов - ОМК Несебър 2000 

12. Георги Гуменов - ОМСК Циклон Поморие 

13. Николай Василев – Порт Варна 

14. Валентин Николов – Президент БФВ 

 

 

Александър Александров – Използваме случая, за да обсъдим някои въпроси. Решихме всички регати да 

влизат в точкуването. Регатите трябва да отговарят на определени правила. Кои от регатите ще останат в 

ранглистата на отделните класове? 

Александър Минков – Въпрос за компетентно жури за клас Лазер на вода. 

Валентин Николов – Точно това исках да коментираме. Специално за Лазер последната гонка  беше много  

притеснителна .  

Коста Стергидов – Щом е регата за ранлистата трябва да има жури. Има определен минимален брой 

гонки. Да се въведе единен критерий за гонка. 

Александър Алексадров – Да се даде критерий за минимално разстояние за дистанция до първи знак. 

Валентин Николов – Да се унифицират критериите. Ако слагаме критерии за ранглистата да се гласуват. 

Александър Александров – Да влезе задължително жури и пет гонки за ранглистата и три гонки за 

точкуване. 

Николай Василев – Да има адекватно жури. 

Валентин Николов – Опитваме се да го наложим. Да има и жури от различни региони.  

Коста Стергидов – Организаторите трябва да се съобразяват с правилата. 



Александър Александров -  Организаторите трябва да осигурят минимални дажби за децата. 

Валентин Николов – Много коментирахме  миналата  година ,имаше  и мое  предложение  в  тази посока 

но ТЕС не  го прие.Нямаме право да задължим организаторите. Можем да дадем препоръка. Дайте  да  

обобщим Вашите  предложение  за изисквания за ранглиста: 

1. Жури/ протестна комисия на вода и минимум 5 гонки  за ранглиста и минимум 2 качвания за всяка 

една гонка, преди да бъде съкратена. 

Никола Александрово – Нека да се спазва таблицата от 2012 г. за регатите в ранглистата. Да се спазва 

тази схема. 

Валентин  Николов – От всяка регата влизаха в ранглистата определени класове. Оказа се,че има 3 

регати например за 470. Тогава се взе решениее всички да влизат в ранглистата при определени 

изисквания. 

Никола Александров – Когато е учебно време е редно регатите да са по два дни. 

Валентин Николов  - Ако трябва ще коригираме някои регати за 2 дни. 

Александър Минков – Ако има две регати по едно и също време? 

Валентин Николов – Точкуването е максмално. Избира се на коя регата да се участва. Когато има 

регата за купа, то регатата трябва да е 3 дни. Поемам ангажимента регата Черноморец да е 2 дни. 

Предлагам гласуване. 

Александър Александров – Когато състезанието е 3 дни да си е три дни. 

Регата Приморско ще остане три дни, Черноморец да бъде два дни. 

Александър Александров – Като има жури на вода, то състезателите се съобразяват. Като няма жури, 

то ще правят каквото си искат. 

Никола Александров – Всичко зависи от съдийството. 

Коста Стергидов – Федерацията трябва да следи за спазване на критериите за регатите. Когато 

организаторът не спазва изискванията, то регатата да не влиза в ранглистата. 

Валентин Николов – Трябява да се решат някои неща. Трябва да си говорим нещата открито. 

Да гласуваме коментираното до тук  изисквания да влезе регатата в ранглистата и промените  за 

регатите през май  

Гласувано: единодушно 

Николай Василев – Всички са съгласни за минимални изисквания. Кой ще поеме въпросната лодка на 

съдийската комисия? 

Валентин Николов – Няма случай да са отказани лодки от федерацията. Организаторът е човекът,  

който поема ангажимента за това. 



Александър Александров – Преди две години бяхме решили за всички класове да се провежда ДП  на  

море. Да се даде на Порт Варна домакинството и за  Олимпийските. 

Коста Стергидов – Аз съм против промяна в календара.  

Никола Александров – От много години се разисква този въпрос. 

Валентин Николов – На една среща беше казано, че варненските клубове са ощетени и няма  ДП. Тази  

година  УС  взе  решение  да  има  във Варна , мисля 4 или 5 Държавни Първенства . 

 Друг важен  въпрос  , с който  трен. трябва  да  са  запознати  Въпросът за участия в международни 

състезания и финансирането им : Всеки може да си заяви състезателите,  ако този състезател участва и 

влезе в първите 50% от завършилите състезатели, то финансирането е на 100 % от БФВ, ако е до 75 % 

от състезателите, то финансирането е на 50%. Има само малки изключения. Предварително трябва да 

има план сметка за финансиране. Така се стимулират състезателите.  

Стоян  Янчев : ОМК Несебър са против това решение. 

Николай Василев – Да не стане така, че националния отбор да се издържа от клубовете. 

Никола Алексадров – Да се финансират преоритетно първите в различните класове. 

Валентин Николов -  Те така или иначе парите няма да стигнат. Има обява за критериите, които трябва 

да се покрият за финансиране. 

Никола Александров – Аз не виждам кой може да покрие изискванията за финансиране, да извади 

пари и да даде. Трябва организационно да се видят нещата. 

Александър Александров -  Моето мнение е, че след като федерацията изпраща определени 

състезатели по ранглиста да се осигури финансиране на състезателите. Говоря за националния отбор. 

Който иска сам да си участва да участва. 

Валентин Николов – Да, ако покрие критериите, ще получат финансиране от БФВ. Колеги  това  

решение  е практика в други  страни , беше  прието  с голяма  подкрепа  и  от УС  и  Общото  събрание . 

Има  много  клубове ,които  подкрепят   предложението , Смятам ,че  няма  лошо  да  пробваме , 

единствено  смятам ,че  трябва  да  направим  изключение  за  клас  Оптимист  за  първите  4  

състезатели . Толкова  години  постоянно чувам стига  с  тези  екскурзии  и  екскурзианти , като  

приемем  решението  , веднага се  появяват  недоволните . Ето  ОМК  Несебър , според  мен    имат  

толкова  много  състезатели , които  ще  покрият  тези  изисквания ,че  съм учуден ,че  не  го  

подкрепят , особено  младите  им  надежди . 

Александър Алексанров – Ако федерацията изпраща националния отбор, то да финансира изцяло 1 

или 2 състезатели. Останалите да се финансират спрямо критерите. 

Г.Гуменов : Ами в някои класове ,те  са  само един , двама  и са едни  и същи в последните години и 

знаете  какви  са  им  класациите . 

 

 


