Интервю с Генералния секретар на
Българската федерация по Таекуондо WTF - г-н Илия Димитров

Всички сме свидетели на много нововъведения, подобрения и стриктна организация по време на
състезание, но кой основно стои зад това и какви усилия са положени, ще научите в следващото
интервю:
Илия, познаваме се доста време, затова ще продължа
интервюто в приятелска форма. Може ли?
- "Да, няма нужда от излишна официалност."
Благодарим ти за отклика да се включиш в нашето интервю. Ще
споделиш ли от колко време се занимаваш с Таекуондо?
- "Занимавам се с Таекуондо от 10-годишна възраст - 13 години като
състезател и 2 години като Генерален секретар към БФТ."
Какво те привлече в този спорт?
- "Започнах да тренирам, защото всичките ми приятели тренираха по
онова време, но го бяха запазили в тайна и когато научих, това заисли
любопитството ми да разбера защо са го скрили от мен. Останах да
тренирам, хареса ми и след време бях само аз от тогавашната компания.
Друго, което повлия да остана беше, че тренировките се провеждаха в
училището ми. Не на последно място включваме и многобройните
турнири, вътрешни и външни, в които взех участие, множеството победи
и желанието за неоспоримо превъзходство."
Какво ти даде Таекуондо за тези години?
"Таекоундо ми даде базисни неща като постоянна кондиция и здраве - мога да кажа, че благодарение на спорта
много рядко боледувам, а колкото до травми, свързани с него, бих казал, че ми се случват от странични
занимания, вместо от Таекуондо. Благодарение на нашия спорт завързах
много приятелства, получих друг поглед над нещата - че животът е много
повече от първичните влечения и трябва дабъде изживян подобаващо.
Таекуондо изгради моралните ми ценности и възгледи и по-нататъчно
развитие. В резултат от заниманията ми като треньор придобих рутина,
добра организираност, менажиране на времето, педагогически умения и
методики на действие в различни ситуации. Завърших две специалности в
НСА, първа "Треньор по Таекуондо" и втора "Учител по Физическо
възпитание и спорт". И двете считам за много важни, като специалността
"Учител" избрах, защото родителите ми са дългогодишни преподаватели по
БЕЛ и изпитвам влечение към преподаването. Колкото до заниманията ми в
сферата на съдийството, отново поддържам семейната традиция, защото
брат ми е съдия по Футбол и за мен съдийстването се превърна в хоби. В
ролята ми на Генерален секретар, Таекуондо ми позволява друго, по-високо
ниво на контакт с длъжностни лица, председатели, президенти на федерации
и др."
Предполагам, че като Генерален секретар към БФТ имаш множество
задължения. Ще ни разкажеш ли за някои от тях?
- "Занимавам се предимно с административни дейности, като осъществяване
на връзки между ръководните органи и членовете на УС, връзки между
клубовете относно предстоящи събития, водене на протоколи от събрания на УС, водене на писмена
кореспонденция и архив. Участвам в организационния комитет на всяко състезание, като взимам участие в почти
всяка една сфера от органирането му - от нареждане на татами в залата до изготвяне на схемите за срещите."

-

Въпреки количеството и разнообразието от работа се справяш стриктно с всичко и сме свидетели на
твоята всеотдайност. Как менажираш времето си, за да презаредиш отново?
"Отдаден съм изцяло на Таекуондо, но ми коства много лични жертви - имам малко свободно време, но въпреки
количеството го оползотворявам качествено и се радвам на лични и общи успехи в Таекуондо и това ми дава
стимул и ме зарежда да продължа напред. Харесвам да си поставям високи цели и всеки път да надминавам
предишните постижения."

Освен административната ти ангажираност към БФТ си международен рефер с доказана прецизност в
преценката. Как получи тези умения?
"Теоритичната си подготовка получих главно от семинари - от 2008г.
насам, при известни съдии, като Томас Клей, Предраг Тешович и
Шакир Шалбат, където и получих настоящото си ниво на
международен рефер. Последният семинар с г-н Шалбат бе
предизвикателство за мен, защото освен участник, бях и организатор
- административен и логистичен. Започнах преди време като
страничен съдия, но се почувствах предизвикан да вляза като рефер
и щом го направих погледът ми към състезанията се промени коренно
- като рефер си длъжен да работиш не само със останалите съдии, но
и с всичко и всеки, участващ в една среща и е необходимо
преценката ти да е точна.
Кое от задълженията си харесваш най-много и правиш с
удоволствие?
- "Състезанията... :)"
Откакто пое длъжността си като Генерален секретар на БФТ се наблюдава значим прогрес. Можеш ли
да изброиш някои от проектите, за които си съдействал да се реализират?
"Като цяло почти няма проект, който да е дело на Федерацията и аз да не съм въвлечен по един или друг начин."
Предстои 10-тият Фестивал по Бойни изкуства "Млади приятели на полицията" и по наши данни това е
първият турнир с изцяло онлайн подаване на заявки в системата "TaekoPlan". Ще ни разкажеш ли нещо
повече за този софтуер и как ще повлияе използването му в организацията на турнири занапред?
-"Системата за онлайн-база данни - TaekoPlan е разработка на Роналд Сенс от SenSoft®. Използва се в над 15 страни,
а от 2010г. насам и у нас. Преди месец УС реши да закупи допълнение към софтуера, който ползвахме досега, като
включи система за подаване на онлайн заявки. Всеки клуб, който се регистрира на www.tpss.nl получава собствена
директория, която се управлява от водача на отбора. В нея се въвеждат данни за клуба - националност, треньор,
контактно лице, състезатели. За всеки състезател се въвежда базисна информаця: две имена, възраст, пол, теглова
категория и снимка, която е препоръчително да фигурира.
След потвърждение на регистрацията от администратора на
системата, клубът, който се е регистрирал получава достъп до
информация за всички състезания и документацията към тях (ако е
налична такава), провеждани чрез тази система. TaekoPlan ни
помогна да отидем на регионалното Европейско първенство до 21
години, както и сега ще съдейства при организацията на Клубен
Европейски турнир в Гърция. Kъм момента системата е на Английски
език, има преводи на Хърватски и Френски и очакваме скоро превод
и на Български. Но това не е повод за притеснение тя е достатъчно
опростена и разбираема. Чрез използването на TaekoPlan се
премахва регулярното изискване на документи, знае се колко човека
има в дадена категория и дали тя е празна, също осигурява и
примерен жребий след попълването на финалната заявка. Треньорът
може по всяко време да получи пълна информация с заявката, която е изпратил, като получи е-майл с информацията,
която е въвел за конкретното състезание. Важно е да отбележим, че вече изцяло клубовете носят отговорност при
попълването на неточни данни, но имат възможност да променят многократно заявката, преди изтичането на
крайния срок за попълването й. След него системата не позволява промени."
На всички ни е интересно дали в момента се разработват нови проекти и какво включват те? Какви
промени да очакваме в близките 1-2 години?
"В момента обмисляме и разработваме различни проекти - очакваме да има повече състезатели, да подобрим
нивото на материалната ни база - да има повече състезателна екипировка, да увеличим броя на игралните
полета до 6. Планираме също семинар по Пумсе, който ще бъде воден от корейски майстор от Kukkiwon.
Продължаваме да гледаме напред и да планираме участията си на Европейски и Световни турнири. Съвсем в
близко бъдеще можете да очаквате и осъществяването на
акредитацията на състезателите, за която от доста време се
говореше. Тя ще улесни провеждането на състезанията и ще
сведе дезорганизацията до минимум."
В заключение, какво би искал да кажеш на читателитетаекуондисти?
- "Таекуондо постоянно се развива в положителна
насока. Останете в този спорт, защото той е здраве, култура, а
за някои се превръща и в професия. Продължавайте да
тренирате, за да завоювате много златни медали и да се
покачите на почетната стълбица с достойнство и гордост от
постигнатия успех. Уважавайте себе си и семейството си.

Уважавайте треньорите си и хората около вас, във всеки аспект. Защото уважението е най-ценното качество у
човека."
-

Текст: Благовестина Манджева

