ПРОТОКОЛ № 1
За 2016 г.
Днес 12,01,2016г. в гр. Несебър в сградата на Общински морски клуб се проведе съвещание на
Треньорския експертен съвет / ТЕС / при следния дневен ред
1. Приемане на протокола от предходното заседание на ТЕС;
2. Приемане на решение за състав на ТЕС;
3. Обсъждане точки клубове от сезон 2015г. / подадени в срок/ и внасяне на предложение за
утвърждаване от УС на БФВ;
4. Обсъждане проекта на БФВ за дейността за 2016г.;
5. Разни.
Списък на присъстващите:
Никола Александров – ЦСЯК „Академик“ София
Александър Александров – ЯСК Несебър 2009
Коста Стергидов – ЯК Порт Бургас
Тодор Христов – ЯК Капитан Георги Георгиев Варна
Жулиен Владов – ЯК Черноморец Бургас
Иван Овчаров – ЯК Балчик
Димитър Вангелов – Несебър яхт клуб
Радослав Марков – Общински морски клуб Несебър 2000 – протоколчик
Като гости присъстваха :
Росен Марангозов , Валентин Николов, Иван Вълчев, Стоян Янчев, Здравка Маркова, Никола
Вангелов.

-

По точка 1. От дневния ред
Приемане на протокола от предходното заседание на ТЕС
Росен Марангозов – В УС не е разглеждан протокола.
В . Николов също потвърди , че не е разгледан протокола на ТЕС от УС на БФВ.
Ал. Александров – Дебатите трябва да се направят на ТЕС и след това предложенията да се
утвърждават или отхвърлят от УС на БФВ.
Н. Александров – Решенията от ТЕС да се одобряват от УС на БФВ или да се отхвърлят, ако не
отговарят на нормативните изисквания и закона.
Внесеният от ТЕС в офиса на БФВ протокол не е разгледан в отделна точка от дневния ред на
съвещанието на УС на БФВ на 7.12.2015 г..
Гласувано беше съдържанието на протокола на ТЕС и със 7 гласа „за“ се прие като съдържание.
По точка 2. от дневния ред

1. Обсъждане на предложения за състав на ТЕС .
- Н. Александров – По моя молба до офиса на БФВ трябваше да се изпрати съобщение до клубовете, но
вероятно съобщението не е достигнало до тях поради проблеми с функционирането на клубните пощи
и по тази причина в ТЕС не са постъпили предложения от клубовете;
- Н. Александров – Предложи в състава на ТЕС да влизат по един треньор представител от клуб ,
отговарящ на изискванията на наредба № 2 за квалификацията на спортно педагогическите кадри.
След гласуване предложението беще прието.

По точка 3. от дневния ред:
Обсъждане точките на спортните клубове от сезон 2015г. / подадени в срок / и внасяне на предложение
за утвърждаване от УС на БФВ.
-

Проведе се дебат във връзка с талкуванията на критериите за възрастов обхват .
Стигна се до решение за всички клубове да бъде използван възрастов обхват както следва :
1. Юноши младша2. Девоики младша
3. Юноши старша
4. Девоики старша
5. Младежи
6. Девойки
7. Мъже
8. Жени

Решението беше утвърдено след гласуване:
- Предложено беше да се поиска от УС на БФВ да бъдат променени критериите за точкуване за сезон 2016 г.;
- Клубовете да внесат в ТЕС предложения за промени на критериите за 2016 в срок до 31.01 т. г.;
- В срок до 15.02.2016 г. ТЕС да обсъди постъпилите предложения и да изготви окончателен текст на
критериите, който да се внесе за утвърждаване от УС на БФВ;
- Внесените в офиса на БФВ в обявения срок за сезон 2015 г. бяха разгледани за всеки клуб по отделно и се
установиха голям брой грешки ;
- След дискусията се взе решение точките да бъдат коригирани до 17 ч. на 13.01.2016 г., да се съгласуват
окончателно и да се внесе предложение за утвърждаване от УС на БФВ.
Гласуване – Прието с пълно единодушие
По точка 4. от дневния ред:
Обсъждане проекта на БФВ за 2016г.
-

-

Н. Александров докладва , че в завършен вид Проекта му е изпратен по ел.поща в 11ч. на 12-ти по
време на пътуването към Несебър за съвещанието на ТЕС;
Р. Марангозов – Говорих с Изп.директор на БФВ и я помолих да ми изпрати готовия Проект за да се
запозная с него своевременно като я информирах , че на 30.12.2015 г. ще пътувам и няма да имам
интернет и техническа възможност да го прегледам. До внасянето на Проекта в деловодството на
ММС на 30.12.2015 г. в качеството ми на член на УС на БФВ не съм давал становище за
утвърждаването му;
В. Николов и Ал. Александров потвърдиха , че те също не са гласували за протоколно решение ,
касаещо утвърждаване и внасяне Проекта на БФВ в ММС.
Главният треньор Коста Стергидов бе помолен да запознае присъстващите в детайли Проекта 2016 ;
К. Стергидов – Не съм запознат с цялостният Проект и мога да говоря само за разделите , по които съм
работил.
По точка 5. от дневния ред:

Разни:

-

Проведе се дискусия по следните въпроси :
5.1 Да се оптимизират отделните раздели в сайта на БФВ.
В раздел резултати същите не са подредени според реда на провеждане на регатите .
Картотеки и ранг листи да бъдат в отделни раздели и своевременно актуализирани.

-

Р. Марангозов – Ранг листите кой ги изготвя и в какви срокове се актуализират. Предложи се да се
изготвят ранглиститте и за останалите класове, които не са публикувани. Прие се предложението в срок до
15.02.2016 г. да се публикуват актуализираните ранглисти за всички класове.
5.2 Да се изпълняват решенията на УС на БФВ за водене на единна документация при провеждане на
регати от ДСК на БФВ;
Протоколите да съдържат : Място и дати на провеждане, общо /генерално/ класиране, класиране без
чужденците, класиране по класове, пол и възрастова група;
Националната съдийска колегия да предложи актуализирана програма за изготвяне на класиране.
Имената на състезателите да се изписват винаги с име и фамилия;
5.3 ТЕС потвърждава предложението си от предходното съвещание стратегията на БФВ да има за
приоритетни класове следните: Оптимист , Лазер /4.7, Радиал, Стандарт/, „ 420“, „470“, RS-X, Фин,
Кайтбординг, Накра 17 и младежките олимпийски класове;
5.4 В протоколите от Държавното първенство за Ял-6 да се публикува отделно класиране на
участниците от клубовете членове на БФВ които са картотекирани редовно;
5.5 ТЕС предлага още през октомври 2016 г. да се сформира екип за изготвяне на Проект на БФВ по
програмата на ММС за 2017г. , за да да бъде обсъден, разработен от екип , съгласуван и приет от УС
на БФВ до 10.12.2016 г.. Същото да е валидно и за изготвянето на подобни документи и през
следващите години;
5.6 ТЕС да организира дейностите по предварителната подготовка и съгласуване и предложения на
клубовете и старши треньора на националните отбори / главния треньор/ за помощник треньори на
националните отбори по класове и възрастови групи, които след обсъждане, мотивирано да внася за
утвърждаване от УС на БФВ.
Клубовете съвместно с ТЕС да съгласуват мотивирано принципно становище и предложение до УС на
БФВ за определяне на кандидатурите за старши треньор / главен треньор/ на националните отбори.
Несебър, 13.01.2016 г.
Протоколчик:
/п/
/Радослав Марков/
Председател:
/Никола Александров/

