Обзор на Общото събрание на Българската Федерация по Таекуондо за избор на
председател и управителен съвет
Събранието бе проведено днес, 18-ти март 2010г.,
с участие на официално лице от Министерството на
Физическото Възпитание и Спорта, членове на Общото
събрание (ОС) на Българската федерация по Таекуондо
WTF, както и в присъствие на някои медиите. Днешното
събитие бе споменато и във в.”Труд”.
С оглед на досегашните събрания на БФТ- WTF,
бе гласувана промяна в последователността на точките
от дневния ред с цел ползотворна работа без губене на
време, която бе приета с 13 гласа „За”. На първото
гласуване ОС прие и освободи от длъжност досегашния
председател на управителния съвет, Валентин Трънски
заедно с Управителният съвет (УС).
С цел делегатите да определят окончателно своя избор, кандидатите за председатели изказаха
накратко основните си управленчески идеи и начини за осъществяването им.
Част от целите на Николай Главчев като кандидат бяха изграждане и финансиране на
състезатели, създаване на два отбора в посока азиатския и европейския стилове на игра, създаване на
отбор по пумсе, български демонстрационен отбор, регламентиране за трансфер на състезателите.
Кандидатът предложи създаване на детско-юношески школи. За да се увеличи интереса към
таекуондо, както и възможността на повече деца да тренират, той предлага да бъде осигурена помощ
от федерацията за изграждане на безплатни центрове. При спечелване на призово място, на
състезателя трябва да бъде осигурена стипендия, с помощта на която да се развива пълноценно. Една
от интересните му идеи бе националните отбори да имат едноседмичен лагер, чийто разходи да
бъдат поети от БФТ, две седмици преди началото на състезанието за да релаксират и се подготвят
психически, за да могат да дадат всичко от себе си за победата. Също така да бъде отпусната
стипендия на треньорите на елитни състезатели.
Другият кандидат бе Андрей Георгиев, който допълни към своите вече известни
управленчески възгледи. За промени в административната област, господин Георгиев предложи да
има конкурс и избор на секретар на федерацията, с конкретни задължения, работещ на трудов
договор; пълен регистър на клубовете, техните участници и състезатели. В идеите му бе включен
план за назначаване на човек, който да поддържа връзката на клубовете с БФТ, който да отговаря за
разпределението на екипировка, чрез даване на отчет. Практично, кандидатът предложи ремонт на
офиса на федерацията, оборудван с подходяща техника; сключване на договор с мобилен оператор за
предоставяне на пакети при преференциални условия за всички членове на федерацията; обновяване
и модернизиране на сайта. Относно бюджета за наеми на федерацията, господин Георгиев заяви, че
той ще бъде изцяло негова отговорност. Работата на БФТ с клубовете ще продължи да постига своя
успех чрез обединяване и пълна подкрепа на трениращите таекуондо под каквато и да е форма.
Всеки нов инструктор ще трябва да получи лиценз от БФТ. Интересно предложение, което Андрей
Георгиев даде, бе проблемите на клубовете да бъдат коментирани с председателя, а не помежду им.
Относно ПР дейността на БФТ, кандидатът заяви своята позиция като постави таекуондото преди
личната инициатива.

Третата и последна кандидатура бе
обявената в последния момент, тази на господин
Васил Иванов-Лучано. Той бе подготвил програма,
която раздаде на делегатите относно
управленческите си идеи (виж тук). Част от целите
му бяха въвеждане на диференциран членски внос
на клубовете, анализ и оценка на състоянието на
наличната материална база, оборудване и
екипировка на клубовете. Интересна бе идеята му за
разработване на проект за работа с деца в
неравностойно положение и тяхното
освобождаване от клубни такси, а клубовете да
бъдат съответно компенсирани с цел резко
увеличаване на броя на занимаващите се деца. Като
идеи за финансиране дейността на федерацията, кандидатът предложи разработване на бизнес-план за
производство на спортни артикули с марката „БФТ”; сключване на договор с ТВ продуцентска къща,
изработване на рекламна стратегия за популяризирането на таекуондото като Олимпийски спорт. С
цел обучение и квалификация, господин Иванов предложи учредяване на фонд за поемане на таксите
за редовно обучение и таксите за индивидуален план по време на следването на елитни състезатели на
БФТ. Според него това е един от начините за премахването в голяма степен опасността от нулев прием
по специалността”Таекуондо”. Идеи на кандидата за популяризирането на таекуондо са изработване
на рекламен ТВ клип и разпространяването му по места; въвеждане на рекламна стратегия за
предоставяне на терени, площи и брандиране на мероприятия, при определени условия и критерии.
Поради наскоро публикувания проект за бюджета за 2010г на предишното управление
възникнаха спорове между клубовете, което предизвика Васил Христев(„Форс”-София) да заяви
своето оттегляне от точката, в която е бил вписан без своето съгласие, както и това, че без негово
знание са включени трима от неговите състезатели за финансирате от съответния бюджет.
На въпроса, зададен от Светослав Вълчев: „Как председателят ще обедини клубовете?”,
кандидатите отговориха:
Васил Иванов-Лучано:”За да има единство всички клубове трябва да забравят за своите
неразбирателства, да си стиснат ръцете и да работят заедно и ползотворно в името на таекуондото.”
Николай Главчев:”В крайна сметка за това сме се събрали тук, това е крайната цел –
обединяване на клубовете. Мисля да работя за всички именно чрез двата национални отбора, които
мисля да сформирам, като дам възможност за изява на всеки желаещ.”
Андрей Георгиев:”Без значение кой клуб ще гласува за избирането ми, ако ме изберат, утре
ще работя както с тях, така и с тези, чиято подкрепа не съм получил.”
Гласуването и избирането на председател на БФТ бе проведено от делегатите в следните
цифри: Кандидатура на Андрей Георгиев – 13 гласа ”За”, 4 „Против” и 3 „Въздържал се”.
Кандидатура на Васил Иванов-Лучано 6 гласа „За”, 12 „Против” и 2 „Въздържал се”. Кандидатура на
Николай Главчев 1 глас „За”, 6 „Против” и 12 „Въздържал се”.
Според очевидно превъзходство, за председател на Българската Федерация по Таекуондо бе
избран Андрей Георгиев.

