ПРОЕКТ ПРОГРАМА
НА БОГОМИЛ ПЕХЛИВАНОВ
КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БФВ

Уважаеми колеги ветроходци
Предстоят ни трудности и неясноти във връзка с усложнената здравна
и финансова обстановка. Наясно съм, че трябва да се съобразяваме
със ситуацията и да се приспособяваме към дадения момент.
Ветроходството ще оцелява и ще се развива само, ако Управителния
съвет на БФВ се сформира от дейни и търпеливи членове с чувство за
отговорност и любов към този спорт.
Какво трябва да се задълбочи и промени:
1. Усилията за намиране и осигуряване на финансови средства;
2. Комуникацията между БФВ и клубовете членове, както и с
международните организации;
3. Вниманието към детското и олимпийското ветроходство;
4. Взаимоотношенията със съдиите и особено с международните.
Какво искам да постигна и как смятам да го направя:
1. Доверие, сплотеност и загриженост, контактувайки с всички
клубове и вслушване във всякакви конструктивни идеи и
предложения;
2. Честност и откритост, давайки личен пример;
3. Обезпечаване на участия в повече на брой международни регати на
националните отбори в подготвителните и олимпийски класове и
организиране на лагери.
4. Перспективи за децата ветроходци, преминаващи към следващи
нива, намирайки спомоществователи за закупуване на нови лодки и
убеждавайки шкиперите и собствениците на килови лодки да се
възползват от придобитите умения и опит на подрастващите яхтсмени;
5. Взаимодействие с НСА за реализация на младите треньори, както и
организиране на квалификационни курсове за подготовка;
6. Домакинство на големи международни състезания. Организиране на
Балканско първенство, посредством намиране на спонсори и
уговаряне на клуб домакин;
7. Организиране на клиники с водещи треньори, съдии и състезатели.
За постигане на всичко това се осланям на дългогодишния си
ветроходен опит и познания, наученото през дългите ми пребивавания
в Кипър, Испания и САЩ, контактите ми с ветроходни хора от световна
величина, и богатата ми морска практика и култура. Разполагам с
достатъчно време да изпълнявам задълженията на Председател на
БФВ и съм наясно с отговорностите, които бих поел.
С уважение:
Богомил Пехливанов

