Официално посещение на Президента на Европейския Таекуондо Съюз г-н Атанасиос
Прагалос в България
По покана на Българската Федерация по Таекуондо нa 24,25 и 26 септември 2010г. на официално посещение в
България бе президента на Европейския Таекуондо
съюз /ETU/ г-н Атанасиос Прагалос. Г-н Атанасиос
Прагалос е изтъкнат и популярен деец на
модернотото таекуондо в Европа и света. Същият е
бил председател на гръцката таекуондо федерация, а
от 1999 г. до днес е председател на Европейския
Таекуондо Съюз. В качеството си на председател на
най-големия регионален съюз по таекуондо, той лично
има значителен принос за въвеждането в Европа, а
след това и в света, на електронната система за
отчитане на точки по състезания на спаринг.
В своето първо работно посещение в България г-н
Прагалос имаше срещи с г-н Андрей Георгиев,
председател на Българската Федерация по
Таекуондо, г-н Петър Палазов вице-президент на
Българска Федерация по Таекуондо и г-н Иван
Банчевски – почетен председател на федерацията.
Сред дискутираните теми бе кандидатурата на България за европейско първенство за студенти през 2011г.,
проверка на готовността за провеждане на клас А турнира “България Опън” /организиран от клуб Джи-до Куан/ и
предаване на организационен и административен опит на Българска Федерация по Таекуондо от Европейския
Таекуондо Съюз.
Обсъдена бе възможността за по-широкото ползване на български съдии по европейски форуми, включително
тяхното обучение и по-нататъшно лицензиране.
Договорено беше закупуването и лицензирането на БФТ-WTF за използване на софтуер за организиране на
състезания ТAEKONPLAN, използван от WTF/ETU на всички официални таекуондо форуми, включително
система за видео повторение /video replay/ за използване на самата среща, обучение на технически персонал и
т.н.
На следващото общо събрание на изпълнителния комитет на ETU в Баку, Азербайджан края на октомври месец
ще бъде гласувана българската кандидатура за европейско първенство за студенти. Г-н Атанасиос Прагалос
заяви своята пълна подкрепа за нашата федерация както за организирането на този голям спортен форум, така
и по всички направления за развитие на Таекуондо и по-тясното включване на български дейци в европейския
таекуондо живот.
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