Протокол
От заседание на Треньорски Експертен Съвет
Дата 10.12.2013 г.
Начало 12.00 часа, гр. Бургас
Присъстват:
1. Александър Стоилов Александров – ЯСК “Несебър”
2. Коста Георгиев Стергидов – ЯК Порт Бургас
3. Йорданка Петкова Минкова - ЯК “Порт Варна”
4. Иван Вълков Димитров – ОМК Приморско
5. Георги Иванов Иванов – ЯК Черноморец Бургас
6. Христо Иванов Гърков – „ОМСК Циклон” Поморие
7. Росен Марангозов – СК Черно Море Бриз Варна
8. Валентин Николов Николов – Президент на БФВ
9. Никола Стоилов Александров – ЦСЯК , с пълномощно
10. Петър Морчев – Бургаски морски клуб
11. Калоян Иванов Шантанов - ЯК “Порт Варна”
12. Иван Димитров Василев – ЯК Порт Бургас
13. Даниел Росенов Николов – СК Черно море Бриз Варна
С право на глас 9 души
Председател на събранието – Aлександър Александров
Протокол – Йорданка Минкова
Дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на формулярите за точкуване за 2014 г.
2. Определяне на регати за Купа България за 2015 г.
3. Предложения за промени в Критериите за точкуване за 2015 г.
4. Предложения за промени в Наредба на БФВ за 2015 г.
4. Разни.
Александър Александров: Добре дошли на всички! Благодаря Ви за присъствието тук.
Решенията от днешното заседание ще се представят на УС за одобрение утре, 10.12.2014 г.
По т.1 от дневния ред:
Давма думата на присъстващите за изказвания и корекции
Коста Стергидов: направил съм проверка на резултатите и корекции в точките на няколко
клуба. Окончателните резултати са следните:
ЯК Порт Бургас – 13556 точки
УК Бургас – 740 точки;
Черно море Бриз Варна – 16269 точки
Росен Марангозов допълни: трябва да се добавят още резултати за някои състезатели
на Оптимист
ЯСК Несебър – 2572 точки;
Черноморец Бургас – 15412 точки,
корекция:
- 7 възрастови групи, вместо 8;
- Регата „Циклон“ е с 2 гонки за клас „Кадет“ и резултата се изключва;
ЦСЯК – 7417 точки;
ОМК Несебър 2000 – 20763 точки;

ОМСК Циклон – 6550 точки;
ОМК Приморско – 2026 точки;
Бургаски Морски клуб – 1055 точки, корекция: Международните регати за състезателите се
отразяват в отделна таблица най-долу във формуляра;
Морски клуб Балчик – 1574 точки;
ЯК Порт Варна – 13197 точки;
ОЯК Созопол – 2798 точки;
ВК „Понтос“ - 728 точки
Гласували: 9
За – 9
Против – 0
Въздържали се – 0
Предвид резултата от проведеното гласуване, ТЕС единодушно приема точките на
клубовете за 2014 г. с направените корекции и предлага на УС да ги утвърди.
По т.2 от дневния ред:
След обсъждане председателят на ТЕС предложи да бъдат гласувани следните предложения:
За Оптимист – регата Варна
За Кадет – лятната международна регата на Бриз Варна
За Лазер Стандарт – регата „Русалка“
За Лазер Радиал – регата „Приморско“
За Лазер 4.7 – регата „Света Марина“ Созопол
За 420 – регата „Приморско“
За Фин – регата Черноморец Бургас
За 470 – регата Черноморец Бургас
За RS:X – регата Циклон
За кайтсърф – кайт регата „Приморско“
За Рейсборд – Регата Циклон
Гласували: 9
За – 9
Против – 0
Въздържали се – 0
Предвид резултата от проведеното гласуване, ТЕС единодушно приема предложените
регати да се зачитат за Купи България на съответните класове и предлага на УС да ги
утвърди.
По т. 3 от дневния ред:
Коста Стергидов – Предлагам промяна в критериите за точкуване, понеже считам
че е необходимо да се актуализират.
Първото ми предложение е да отпадне Четвъртата възрастова група и да останат три
възрастови групи и да се намали маржа м/у точките в таблицата.
Приложено: предложенията на Коста Стергидов
Целта на направените предложения е да се спре сметкаджийството.
Валентин Николов: пропорциите са запазени до 5-то място. Съгласен съм с Коста. Сега се
правят класирания с по две-три лодки. Така се стимулира работата с децата.
Александър Александров: предлагам да се вдигнат точките на 1-ва група с 10, на 2-ра група с
5 точки, а на трета остават. За 1-ва група точките започват от 130 и се разпределят

пропорционално надолу.
Гласували: 9
За – 9
Против – 0
Въздържали се – 0
Гласували: 8
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 0
приема се единодушно
Коста Стергидов: предложение за възрастови групи ( приложена таблица)
Оптимист младша – до 12 години
Лазер 4.7 да се корегира възрастта на 18 години, ако ILCA е приела тази промяна
Христо Гърков: Лазер Стандарт няма девойки – корекция
Росен Марангозов: В 1-ва група се заостря вниманието – някои състезания се провеждат в
двудневен формат.
Гласували: 8
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 0
приема се единодушно
Присъстващите разгледаха предложението на Коста Стергидов за приоритетни нива за
различните класове (приложена таблица)
Петър Морчев: предлагам Кайтсърф да се добави на второ ниво „Олимпийски“ с коефициент
1. 05. Акцентира се на новостите. Предлагам да се точкува повече от една регата. Да се
включат групи „Уиндсърф“ и за по-малки състезатели с долна възрастова граница 8 години.
На регати „Охо“ участват около 100 деца, които не са членове на Федерацията
Валентин Николов: В момента по препоръка на ИСАФ кайтсърфа се третира като
олимпийски клас Подкрепям предложението на Морчев.
Предложението не се приема от ТЕС.
Коста Стергидов: в момента в Наредбата на БФВ няма долна възрастова граница за
участниците в състезания на уиндсърф или други класове, а само за килови яхти, но смятам
да предложа 8 години за участие в детските класове с оглед на безопасността.
Валентин Николов: Какво се цели с предложението за Оптимист да отиде в 3-та група, а ЯЛ
– 6 и килови яхти да останат в 1 – ва група.
Коста Стергидов: „Оптимист“- а е достатъчно стимулиран с промените в точките.
След обсъждане на групите се оформиха следните предложения:
1.
„Оптимист“ - 2-ра група с коефициент 1.05
„420“ младежи и девойки - 2-ра група с коефициент 1.05
„Лазер 4.7“ - 2-ра група с коефициент 1.05
Гласували: 8
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 0
приема се единодушно
2.
„Кадет“ - 2-ра група с коефициент 1.05
Гласували: 8
За – 2

Против – 6
Въздържали се – 0
не се приема
По т. 3 от критериите Коста Стергидов оттегли своето предложение за отчитане на 4
състезатели от екипаж за ЯЛ 6.
Да се отчитат 3 състезатели от екипаж в таблиците за точкуване.
Гласували: 8
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 0
приема се единодушно
По т. 6 от критериите Коста Стергидов предлага промяна:
За килови яхти не се начислява коефициент за транспорт
Гласували: 8
За – 6
Против – 2
Въздържали се – 0
приема се
По т. 7 от критериите се приемат предложените промени за възрастов обхват единодушно.
По т. 8 от критериите:
След обсъждане на предложените от Коста Стергидов промени бяха гласувани следните
предложения:
- отчитат се класирания от състезания само ако са участвали 3 лодки от 3 различни клуба.
Гласували: 8
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 1
приема се
- За всеки състезател от едно състезание се отчита само една възрастова група,
само в един клас.
Гласували: 8
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 0
приема се единодушно
- за „420” мъже-жени, „Лазер –радиал”- мъже, се отчитат 5 състезания
Гласували: 8
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 0
приема се единодушно
Коста Стергидов предлага да се гласува следната промяна в критериите за точкуване за
възрастовите групи на клас „Оптимист“: Младша възраст влиза в класирането на старша
възраст. По този начин се стимулират състезателите младша възраст и се дава приоритет на
на по- предните места в генералното класиране.
След продължителни дебати се оформиха и бяха гласувани следните две предложения:
1. Коста Стергидов: За отчитане по критериите за точкуване се вземат резултати от общо
класиране, като момичета и момчета младша възраст влизат в класирането на старша възраст.
Гласували: 8
За – 5

Против – 2
Въздържали се – 1
приема се
2. Александър Александров: Прави се отделно класиране за момичета и момчета
Гласували: 8
За – 3
Против – 5
Въздържали се – 0
не се приема
Предвид резултата от проведеното гласуване, ТЕС предлага на УС да ги одобри съгласно
Приложената таблица.
По т. 4 от дневния ред;
Присъстващите бяха запознати с предложенията за промени, както следва:
1.УК Бургас - приложено
За – 0
Против – 8
Въздържали се – 0
не се приема
2. Тодор Иванов РВСК Варна
Промени в т. 5.5. - застраховки трети лица
ТЕС предлага на УС да реши казуса със застраховките с временна мярка
т. 5.4.3. - …...........................................................................
т. 5.4.4.- Правилото за избор на възрастова група да се запази само за клас
„Оптимист“, жените не могат да се заявят във възрастова група мъже.
3. Картотекирани надлежно съгл. т. 2.4.1. и 2.4.2.
4. Премахва се ограничението във възрастта до 25 год. на клас 420 мъже и жени и клас Лазер
Радиал
5. Да се прецизира текстът „ Предсъстезателен медицински преглед, с изключение на
състезателите“
ТЕС единодушно прие направените предложения .
ТЕС предлага на УС да одобри гласуваните предложения за промени в Наредбата и да
реши казуса със застраховките с временна мярка.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ТЕС е закрито.
09.12.2014 г.
гр. Бургас
Председател:.........................
Александър Александров
Протокол:……………………
Йорданка Минкова

