От Андрей Георгиев
Председател на БФТ-WTF
Уважаеми колеги и приятели,
Както знаете, Българска Федерация по Таекуондо-WTF прави всичко възможно,
за да имаме представител на XXX Олимпийските игри в Лондон през 2012г. в
дисциплина Таекуондо, както в спортно-технически, така и в административен
план. Още от началото на текущата година БФТ-WTF е заявила във всички свои
документи, планове и т.н. пред МФВС двете категории /-49кг. жени и -68кг.
мъже/, в които имаме възможност за извоюване на квота. От своя страна
държавата в лицето на МФВС ни е подкрепила също в това отношение.
Успоредно с усилията да осигури максимално добра спортно-техническа
подготовка, БФТ-WTF се ангажира активно и в посока подсигуряване на
служебна квота /wild card/, за да удвои шансовете за Български представител в
надпреварата по Таекуондо на Олимпийските Игри 2012.
Лично съм провел срещи на най-виско ниво: с БОК в лицето на Стефка
Костадинова и г-н Белчо Горанов; с WTF в лицето на г-н Чо, ETU в лицето на г-н
Прагалос. Председателят на съдийската комисия на БФТ г-н Палазов проведе
разговор с г-н Шакир Шелбат, председател на съдийската комисия на WTF и
член на борда на WTF и ETU. В резултат от всички проведени разговори, БФТ е напълно наясно с изискванията
на МОК и стъпките, които трябва да бъдат предприети за получавне на wild card.
Критериите на МОК ще бъдат обнародвани през есента на 2011, като основна цел е
облекчаване на процеса за кандидатстване и необходимата нормативната
документация.
С решение на УС на БФТ от миналата седмица, членове на УС компилираха актуалната
налична информация, както следва:
Основни моменти и критерии








Wildcard-ите се дават от т.нар. Tripartite Commission /Тристранна Комисия/,
която се състои от МОК, Асоциацията на Националните Олимпийски Комитети
/АНОК/ и WTF
o 4 места ще бъдат определени от Тристраната Комисия - 2 места за
жени и 2 места за мъже;
Има минимален шанс местата да се увеличат, ако в Океания няма достатъчно участници в
квалификацията, но за сега са твърдо 4;
Според публикацията Tripartite Commission Invitation Places
Information Paper for NOCs специалните покани ще бъдат
разпределени към страни, които са представяни от 6 или помалко участници /във всички дисциплини/ за последните две
издания на ОИ. В случая България отпада/както и много други
държави/, но има точка, в която се споменава, че не
използваните/специални покани, ще бъдат преразпределени към
останалите Междунардни олимпийски комитети, които са пуснали
молба за усвояването на тези места.
Даден състезател трябва да отговаря минимум на един от
следните критерии, за да бъде номиниран за wildcard:
o Носител на медал от първенство в календара на WTF в периода Май, 2010 - Април, 2012
/нямаме/;
o С ранкинг до 20-то място в ранглистата на WTF, за който и да е от месеците между Май, 2010 Април, 2012 /нямаме/;
o Атлети, които са се класирали в Топ 16 на Световното първенство 2011 или Световния
квалификационен турнир /Илияна Енева и Владимир Далаклиев отговарят/;
o Атлети, които са се класирали на четвърт финал на Континентално първенство между Май, 2010
- Април 2012 /Илияна Енева, на европейското в Санкт Петербург/ или на Континентален
квалификационен турнир /предстои за нас в Казан, Русия 01.2012г./
o Победители в национално първенство периода Май, 2010 - Април, 2012

Критериите са в низходящ ред и по възможност кумулативни.
Срокове



1 Ноември, 2011 - Междунарония Олимпийски Комитет /МОК/ трябва да се свърже с всички Национални
Олимпийски Комитети /НОК/, които подналежат на покана и да ги покани да кандидатстват за wildcard;
Много важно да се отбележи тук е, че няма никаква дефиниция от страна на WTF, никъде в официалната
комуникация, кои НОК ще имат право да кандидатстват за такива места и очевидно това е в
юрисдикцията на МОК. Възможно е това да е юридически език в документите, който да предпазва
МОК/WTF от ситуации, в които специфичен НОК да няма право да кандидатства поради проблеми със
статута
си
и/или
наказания.;
До 16 Януари, 2012 - НОК трябва да подадат заявления за wildcards; Това е 2 седмици преди последната
квалификация - Европейската;



1 Май - 9 Юли, 2012 - Тристранната Комися ще потвърди на НОК разпределенията на местата за
wildcards;

Изводи:
Към момента има двама български състезатели, известни на всички Вас, които до известна степен отговарят на
критериите на МОК и WTF за да бъдат допуснати до номинация. Шансът МОК да избере и двамата кандидати от
България е нулев, т.с. няма какво да избираме. Уверяваме Ви, че за мен като председател /а считам и за целия
УС и треньорската комисия/ би било голямо удоволствие да има много избираеми кандидати за служебна квота
за Лондон 2012г. и както винаги и сега щяхме да чуем и да се съобразим с всички мнения и гласове. За
съжаление реалностите са други! Използвам случая да благодаря на всички треньори и състезатели, които
въпреки не леките условия работят и се раздават за развитието на олимпийското ТКД в
страната!

За БФТ-WTF е изключително важно да имаме представителство на Игрите в Лондон, в
тази връзка бъдете сигурни, ако ни се даде шанс от МОК ще се предприемат напълно
обективни и прозрачни действия за спечелване на служебна квота за Олимпийските
игрите през 2012г.

Дата: 01.11.2011г.
Андрей Георгиев

