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ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА БФТ-WTF

БФТ-WTF оценява организацията на проведения от клуб Джи До Куан международен турнир на
23-24.10.2010г. като слаб и опетняващ имиджа на българското таекуондо.
БФТ-WTF изказва своето огромно съжаление за това, че позволи да бъде подведена и
поднася извинение към всички свои членове, които присъстваха на 23 и 24 октомври в зала
Христо Ботев, че допусна да се състои тази “проява”.
БФТ- WTF счита, че не са спазени основни части от Правилата на БФТ-WTF за
провеждане състезания, а именно:
-

навременно и точно акредитиране на състезатели
липса на организационен комитет преди състезанието и на самата проява
липса на осигуряване на сигурността на зрители, състезатели и съдии
липса на техническо осигуряване – компютри, принтери, системи за времеизмерване и
точкуване
липса на екипировка с която да се проведе състезанието
липса на нормални климатични условия в залата/ залата за загрявка
спазване на Наредбата за състезанието и крайни дати за подаване на заявки.
редица други, не по-маловажни въпроси като липса на адекватен бюджет за
състезанието и .н.

БФТ-WTF заявява, че огромните амбиции на Организатора на турнира г-н Главчев, клуб Джи До
Куан и слабата подготвеност и компетентност са причината за фиаското от първия ден на
състезанието. Всички инсинуации, че нашата федерация е отговорна за провала на
състезанието не отговарят на истината. Ето защо:
БФТ-WTF не е организатор, нито съорганизатор на мероприятието. Турнирът е частен и
комерсиален с организатор клуб Джи До Куан. За това има публични изяви, документи, покани и
т.н.. Въпреки това БФТ-WTF като социално-отговорна организация безвъзмездно извърши
следното съдействие по турнира на своя член клуб Джи До Куан, като :
- осигури документи за издаване на визи за състезатели извън ЕС
- осигури настилка за състезанието, кантари
- осигури технически лица за измерване на състезателите.
- осигури съдии/които бяха отказани от организатора на турнира/
- осигури жребий за турнира /вж.Хронология на извършване на жребий/
БФТ-WTF повече от 2 месеца в нееднократни срещи /за част, от които има и протоколи/
посочваше на клуб Джи До Куан необходимостта от стриктна организация, комитет с ясно
разписани отговорности и бюджет за мероприятие от такъв ранг.
В средата на септември месец БФТ-WTF организира на свои разноски и среща между
ръководството на ETU, БФТ и клуб Джи До Куан с основна цел отново да се избегне публичен
провал и накърняване на имиджа на българското таекуондо.
С оглeд съдействие на своя член – клуб Джи До Куан БФТ-WTF разписа договор с клуба –
организатор, с който се е ангажира да представи пред МФВС „Проект за получаване на
безвъзмездна финансова помощ”, за клуб Джи До Куан, и изпълни и това свое задължение.

БФТ-WTF отчита най-големият проблем в организацията на турнира липсата на бюджет на
организатора и неизпълнение на Наредбата на турнира, където бе посочена последната дата за
подаване на заявки за състезатели една седмица преди състезанието и очевидно липсата на
всякаква организация по сортиране и събиране на заявките.
За всички спортисти и деятели на ТКД е ясно, че няма как да имаш финален вариант на жребий,
когато допълнителни заявки и промени по заявките на клубовете постъпват от организатора в
деня на състезанието много след официално обявения му старт, включително когато до
последния момент вечерта преди състезанието нямаше яснота от страна на организатора на
каква екипировка и по кои полета и кои възрастови групи ще играят!
Без намесата на БФТ-WTF състезание нямаше да има! В създалата се ситуация,
единствено нашата федерацията можеше да извърши жребий.
Всички опити за прехвърляне на отговорността към БФТ-WTF от г-н Н. Главчев са недостойни.
Федерацията констатира нееднократно и бе сигнализирана включително от чужбина за
слабостите по организацията, но пред нея 24 часа преди състезанието имаше само две опции
официално да обяви, че турнирът няма да се осъществи или да съдейства той да стане, пък
макар и зле!
В крайна сметка БФТ-WTF изпълни своя ангажимент и отговорност към таекуондо в
България !
Оттук насетне федерацията ще преразгледа изцяло своята политика за стимулиране на
клубовете да организират турнири. Очевидно това не е по силите на всеки!
БФТ-WTF ще преразгледа възможността да се ползват национални символи и името на нашата
държава в частни и комерсиални прояви.
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