Интервю с Николай Главчев, собственик на клуб ”Джидо-куан” от 13
години, кандидат за президент на Българската Федерация по
Таекуондо
Кажете ни нещо за себе си, Вашето
семейно положение, постижения в
таекуондо и в личния живот. С какво се
занимавате?
„Занимавам се само с таекуондо
вече близо 13 години. Миналата година
отганизирах семинар с мастер Ким Хо,
както и международен републикански
турнир, към който бяха привлечени много
спонсори и участниците бяха 270. Това е
най-голямата бройка на участници в
състезание досега. Електронните хога на
„Adidas” дойдоха за първи път в
България.”
Разкажете ни за Вашия клуб, каква е неговата история? В какво състояние е в
момента? Развивате ли състезатели?
„Имам златни медалисти от различни републикански състезания. Засега найголямото постижение е бронзов медал на Балканиада.”
Как виждате бъдещето на БФТ?
„Силна, мощна, развита, дори по-популярна от футбола.”
Мислите ли, че клубовете ще Ви подкрепят в кандидатурата?
„Не знам, не съм питал останалите клубове дали биха ме подкрепили.
Единственото, което съм направил, е че заявих кандидатурата си.”
Кого бихте включили в екипа си за управление?
„Бих включил повече треньори, хора от големия бизнес, както и индиректно
хора от правителството, готови да поемат отговорности и да се обучават. В момента
всички членове на федерацията са обезверени. Управителният съвет ще бъде от хора от
клубовете. На треньорите ще бъдат възлагани конкретни задачи и ако не съумеят да ги
изпълнят ще бъдат отстранявани от управлението. Базирайки се на факта, че таекуондо
WTF е олимпийски спорт, средства за целите на федерацията могат да бъдат отпуснати
от Български Спортен Тотализатор. Обмислям също съвместни проекти с
неправителствени организации със същите цели.”
Ще има ли треньорски съвет? Какъв би бил неговият статут? Какви ще са
задачите му?
„Да, ще има. Задачите му ще бъдат да дава мнения, съвети и идеи.”
Какви комисии се очаква да има в БФТ? Ще има ли съдийска комисия?
„Няма да има съдийска комисия, защото за момента това е една
нефункционираща, излишна длъжност.”

Как виждате работата на БФТ с
клубовете? Ще имат ли участие в
управлението?
„Да, ще имат участие, минимум
седем човека в управителния съвет.”
Мислите ли да предложите треньори за
изпращане в чужбина? Ще има ли
чужди треньори, които да идват в
България?
„Да, ще бъдат изпратени по
програма за обмен на ученици(треньори).”
Има ли планувано организиране на състезания и демонстрации по случай 30
години отношения България – Корея? Как ще си поделят разходите и
организацията БФТ и посолството на Южна Корея?
„Могат да бъдат отпуснати средства от Министерство на Образованието и
съвместно с посолството на Южна Корея да се организират вълнуващи събития.”
Как мислите, че е най-добре да се управлява федерацията? Чрез единично
управление или чрез решения на управителния съвет?
„Според мен, една издържана идея ще бъде подкрепена от всички клубове.
Федерацията ще действа чрез решения на управителния съвет.”
Има ли конфронтации между членове на управителния съвет и треньори към
момента, които биха могли да попречат при избора на президент на БФТ?
„Нищо не би могло да попречи, защото клубовете избират своята позиция.”
Какво мислите за другите кандидати? Достойни ли са според Вас за престижния
пост?
„Не желая да коментирам.”
Мислите ли, че сте достатъчно авторитетен сред клубовете и биха Ви подкрепили?
„Да, имам достатъчно възможност.”
Какъв трябва да бъде победителят в кандидатурата?
„Човек, доказал тезата си.”
Бихте ли се справили с високите очаквания на клубовете, базирайки се на това, че
нямате достатъчно управленчески опит зад гърба си?
„Бих се доказал за една година.”
Преди години сте имали желанието да водите отбор по пумсе. Имате ли намерение
да стартирате такъв и в какъв срок?
„Ако няма друг, който би поел тази отговорност, ще го водя. Но треньорът,
който ще се кандидатира за тази позиция трябва да има точна концепция за да постигне
конкретни резултати.”

Как виждате развитието на Националния отбор? Какво ще предприемете относно
децата и кадетите? Как мислите да засилите интереса към таекуондо?
„Интересът може да се засили чрез популяризиране на спорта чрез медийни
изяви. Всяко едно състезание ще има излъчване в „Евроспорт”. Същевременно ще
може да се наблюдава протичането му по интернет. На следващото състезание, което
планирам да организирам ще има видеостена, на която да се екранизира. Обмислям
също да поканя много треньори, които биха
могли да покажат нещо атрактивно за
таекуондо.”
Според Вас, могат ли настоящите кандидати
да дадат живот на БФТ?
„Ако е добър кандидатът, да, но ако няма
точни цели и пътища към постигането им ще
съсипе и сегашното положение на федерацията.”
Какви са Вашите краткосрочни цели и обещания? Готов ли сте да подадете
оставка при неизпълнение в рамките на една астрономическа година?
„Готов съм да подам оставката си при положение, че не изпълня обещанията си.
Краткосрочни цели за мен са организирането на семинари за обучение, международни
и вътрешни турнири, както и два национални отбора, ако има подходящи състезатели
от клубовете. Трябва да има ясен критерий за включване в Националния отбор, който за
момента липсва. Състезателите трябва да са добре подготвени, за да има отлични
резултати. Желанието ми е да се подобрят условията на състезанията в България,
изравнявайки се с тези в чужбина. Съдийското ниво също тря бва да бъде повишено.
Обмислям да поканя чуждестранни съдии от Испания и Гърция. За да има шампиони,
задължително трябва да има стриктно съдийство. Целите ми са насочени предимно към
състезания, които могат да привдигнат духа на БФТ. Интензивността е нещото, което
би променило сегашното занемарено състояние на федерацията.”

