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На 20.09.2014 в Кемпински Хотел Зографски се проведе тазгодишното общо
събрание на Българската Федерация по Таекуондо – стил ВТФ. Целта на
Общото събрание бе да представи отчет за дейността на Федерацията през изминалата 2013
година.
За жалост кворум не бе събран, от 36 клуба
представители на едва 12 присъстваха. Въпреки липсата
на кворум, събранието започна един час по-късно. В
началото Председателя на Федерацията – Андрей
Георгиев, отличи няколко ключови точки от доклада, а
именно похвали треньорскате дейност, представи
ключови отличия на родни таекуондисти в международни
и състезания. Похвала също бе отправена и към
организаторите на престижни български състезания,
които продължават да привличат международни елитни
състезатели.
Споменати бяха и 22-рите летни Олимпийски игри за хора
с увреден слух, които бяха организирани от БФТ. Във
връзка с тях, на общото събрание на Световната Федерация по Таекуондо е Българската Федерация е била
похвалена за организацията на състезанието. Таекуондо клуб Мишън също спомогна за организацията,
излъчвайки петима рефери и съдии.
Председателят обърна внимание и на развитието на Съдийската комисия, както и на проведените семинари и
обучения с цел повишаване на квалификацията. Г-н Георгиев уверено каза, че именно Съдийската комисия е
един от най-добре работещите органи във Федерацията.
Следващата част от общото събрание бе фокусирана върху финансовия бюджет за 2014 година. Интересното в
него е, че са заложени 30 хиляди лева повече за развитие на
клубове. Общия бюджет на Федерацията за 2014 възлиза на 300
хиляди лева.
В последствие бе пристъпено към точка Разни, където думата бе
дадена на клубовете. Обсъдено беше въведеното картотекиране
на състезатели и създаването на транферсни прозорци – от 01.12
до 31.01 и от 01.06 до 31.07. През тези прозорци даден
състезател може да се прехвърли в друг клуб.
Акцент бе даден и на практиката на някои клубове да издават
нелигитимни дипломи. Председателят посъветва всички клубове да организират комисии от няколко члена за
провеждане на изпитите за техническа степен. Бе обсъдено и как би могло да се подобри комуникацията между
клубовете и Наказателната комисия, за да може да не бъдат пропускани глоби, наказания и решения на
комисията.
Повдигната беше темата за учредяването на Треньорски съвет, който да предоставя възможността на треньорите
да изказват мнение относно формиране на отбори за лагер-сборове, европейски първенства и т.н. Подобна
вътрешна практика е вече факт от години в клуб Мишън. Провеждайки се всяка седмица, дискутираме бъдещето
на клуба, достигнатите успехи, казуси в групи и т.н. Правейки подобни събирания, всеки треньор в клуба е
наясно какво се случва във всички групи, давайки ни
възможност да сформираме една по-добра идентичност на
клуба, както и по-близки взаимоотношения между трениращи и
треньори.
Преди края на общото събрание, бе проведен разпален диспут
относно некоректно действия с цел конкуренция между два
клуба. Подадена е жалба от един от клубовете, предстои
решение на Управителния съвет относно повдигнатия въпрос.
Общото събрание бе уравновесено и продуктивно,
представяйки бъдещи идеи за развитие на бойното изкуство в България.
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