Извънредно общо събрание на Световната федерация в гр.Ташкент, Узбекистан – 07.10.2010г.

Председателят на Българска Федерация по Таекуондо WTF приветстван от президента на WTF
д-р Чунгло Чо.

На 07.10.2010г. се проведе извънредно Общо събрание на WTF в гр.Ташкент,
Узбекистан, където Българска Федерация по Таекуондо бе представлявана от
нейния председател г-н Андрей Георгиев.
Общото събрание на WTF взе следните решения:
1.

2.

3.

Бяха приети промени в Устава на WTF, които целят изпълнение на
изискванията на Международният олимпйски комитет за
осъвременяването на Устава на федерацията, уеднаквяването му с
основните документи на федерациите от олимпийското семейство и
ясно разграничване на отговорности и принципи в работата на
Световната федерация във връзка с бързото развитие и
разпространяване на таекуондо.
Промени в Регламента за организиране и менаджиране на
състезания от страна, получила право да е домакин на Световно
първенство и олимпийскийска квалификация. Същите целят
създаването на ясни правила, отговорности и изисквания за найважните състезания на Световната федерация по таекуондо, така че
те да бъдат еталон за професионално организирано мероприятие, с най-добри условия за състезателите да представят
таекуондо, най-добри условия за феновете и зрителите на нашия спорт и изключителни права за рекламодатели и телевизии.
Същите правила ще бъдат наложени и от регионалните федерации, в това число и ETU до една година, така че всички големи
турнири по Таекуондо да отговарят на основни критерии и международни добри практики от най-напредналите в това
отношение спортни федерации за комфорт, условия и безопасност на състезатели, зрители и т.н.
Бяха приети промени в състезателния правилник по Таекуондо. Съгласно новият правилник удар в глава ще дава 3 точки, а удар
с въртене в главата ще дава 4 точки. Точката за нокдаун, давана досега по съдийско решение отпада. Редица промени има в
правилника, които ограничават неясноти в досега съществуващия правилник и дават повече обективност на съдийските
решение. Всички промени в състезателния правилник следват директивите на МОК и духа на досегашните промени приети от
WTF за намаляване влиянието на субективното съдийско решение и равни шансове за всички спортисти.
Съдийската комисия при БФТ-WTF ще преведе и качи на страницата на федерацията новия състезателен правилник.
3.1 В срок до края на ноември месец след доклад на Съдийската
комисия при WTF и доклад на комисията по състезанията
/Games Committee/, Световната федерация ще представи
единодушно становище за избор на един - единствен тип
електронни предпазители, които ще бъдат ползвани
единствено и само по състезания. Това ще прекрати
досегашната практиката за различна настройка на
състезателите за всяко мероприятие спрямо вида на
електронните хога.
4. Бяха одобрени за следващата година следните регионални
квалификации за олимпиадата през 2012г.:
-

Казан, Русия – Европейска олимпийска квалификация
Кайро, Египет – Африканска олимпийска квалификация
Банкок, Тайланд - Азиатска олимпийска квалификация
Мексико – Американска олимпийска квалификация
Нова Каледония – олимпийска квалификация за Австралия,

Нова Зеландия и страните от Океания
Всички квалификации се очаква да се проведат след Световното първенство по таекуондо в Корея.
Българска Федерация по Таекуондо ще получи официално пълните правила за подаване на документи, взимане участие в
квалификациите и евентуално участие на олимпийски игри, което включва и пълният набор от документи и процедури за кандидастване
пред БОК и МОК за 4 допълнителни места /уайлд кард/ за учатие в олимпиадата в Лондон 2012г.
5. WTF въвежда единен електронен паспорт на всеки състезател от 01.01.2011 г. без който няма да е възможно участието на Световно
първенство и олимпийски квалификации. От 2012 г. същият ще бъде задължителен за участието на всеки официален турнир по WTF –
световно първенство, европейско първенство, клас А,Б,С турнири.
От 2012 г. в единният електронен регистър ще се включват и всички национални и международни съдии, както и всички треньори по
класове
Напомняме Ви, че БФТ-WTF по собствено усмотрение е вече стартирала изграждането на електронен регистър на състезатели, треньори
и съдии. Въпреки това WTF декларира, че ще съдейства при необходимост технически и с ноу-хау на регистъра в България.
На официална вечеря, дадена от председателя на Световната федерация по Таекуондо, проф.Чунгло Чо официално привества новия
председател на Българска Федерация по Таекуондо и декларира пълна подкрепа за българската федерация в развитието на таекуондо.

Президентът на WTF призова председателите на всички федерации в семейството
на WTF, да съдействат и помагат за по-активното включване на България в
межународния живот на ТКД.
В индивидулен разговор г-н Андрей Георгиев запозна председателя на WTF Д-р Чо
с проблемите, предизвикателствата и конкретните задачи пред новото
ръководство на БФТ-WTF и покани същият да посети България в удобно за него
време през 2011г.
текст: PR отдел - Българска федерация по Таекуондо WTF

