Уважаеми колеги,
Във връзка с декларацията от 25.10.2010 г. на УС на БФТ разпратена до всички членове на БФТ, а и не само
такива, считам за редно с настоящето да изразя и аз своето становище по така актуалния проблем “Bulgaria open
София 2010”. Очевидно за всички състезанието не протече по предварително подготвения план и вместо в
празник за българското таекуон – до WTF, се превърна във фиаско. Причините за това са много, и ние от клуб
„Джи До Куан”, като организатори, отчитаме, че част от грешките са допуснати от нас, но категорично не можем
да се съгласим с позицията на пълно разграничаване на БФТ от организацията на турнира, широко
прокламирана в публичното и медийно пространство. Основание за това ни дава сключеният между БФТ и клуб
„Джи До Куан” договор от 30.08.2010 г. с предмет: „Обединяване на усилията на двете страни за провеждане на
първи международен турнир по таекуон-до в България “Bulgaria open София 2010”. Безспорен е факта на
късното начало на турнира, но за всички присъстващи участници беше ясна причината за това безпрецедентно
забавяне – липсата на готови игрални схеми,както в последствие и обърканите схеми след отпечатването им.
Съгласно чл. 3, ал. 5 от цитирания по – горе договор, БФТ се ангажира с дейността включваща спортно –
техническото провеждане на самото състезание, а именно:
-

съдействие за получаване на визи за влизане в страната на чуждестранните лица;

-

изготвяне на схема за провеждане на състезанието;

-

мерене на състезателите, включително осигуряване на кантари за него;

менажиране и администриране на спортно – техническата част на състезанието, вътре в
състезателната зала, включително осигуряване на 3 броя игрални полета, хора за времеизмерване;
-

избор на главен съдия съвместно с клуб „Джи До Куан”;

Ал.6 на чл. 3 от договора гласи, че БФТ се задължава да консултира всички действия по ал. 5
(изброените по-горе) с клуб „Джи До Куан”, включително всички промени по план – графика на състезанието.
Ето защо за нас е необяснима позицията, която заема УС на БФТ, твърдейки, че няма нищо общо с
организацията на състезанието, а всичко което са направили е било на „добра воля”.
На отправените нападки, че вина за забавяне на изготвяне игралните схеми, носим ние, поради
неспазване на срока за подаване на заявките, бих искал да отговоря, че съгласно изготвената покана за
състезанието след консултации с БФТ , след обявения краен срок 06.10.2010 г. заявки също могат да се
приемат при увеличена такса за участие. Дори и при това положение, съорганизаторите от БФТ трябваше с
разполагащата от тях техника (компютри и принтери) и нов супер модерен софтуер своевременно да
реализират своето задължение да изготвят схеми за турнира.
Не отговарят на истината твърденията на УС на БФТ, че не е била осигурена охрана на състезанието,
напротив, наред с охранители от частна фирма, за реда в залата бяха ангажирани и полицаи. Също така не
отговарят на истината твърденията, че не е била осигурена екипировка - състезанието се проведе на
електронни нагръдници “Dae Do”, като единствено поради некоректното отношение на наетата хърватска
фирма за доставка на оборудване за провеждане на състезанието, липсваха кликери за отчитане на ударите
в главата.За състезанието бяха подсигурени технически екипи от Дае До Гърция, които да следят за
безпроблемното протичане на състезанието,монитори за резултатите на всяко от игралните полета,както и
лаптопи за тях. Два лекарски екипа.
Не отговарят на истината твърденията, че сме отказали съдии от БФТ – единствено не пожелахме да
съдийства Иван Хаджиянев по обясними причини.Колкото до отоплението на залата клуб „ Джи До Куан“ има
слючен договор с зала „Христо Ботев“ за ползване,а на залата и не носи отговорност за температурата в
нея.Това,че залата не изпълнява задълженията си ние не носим отговорност.
Отчитаме, че състезанието беше съпътствано от множество проблеми, но те можеха да бъдат
избегнати, ако партньорът ни съгласно цитирания по-горе договор, а именно БФТ, беше изпълнил коректно
поетите ангажименти. Оставам на Вас да прецените редно ли е цялата вина за проблемите по
организацията на турнира да бъде стоварена върху нас. И накрая бих искал да изразя учудването си от
необяснимото отсъствието на Председателя на БФТ г – н Андрей Георгиев и други видни членове на УС,
още повече, че сред официалните гости беше Президента на ETU Атанасиос Прагалос и Президената на
BTU Константин Апостол. В тази връзка искам да благодаря на тези от Вас, които останахте и не позволихте
да се опорочи напълно идеята за международен турнир по таекуон – до WTF в България.
Благодаря !
С уважение: Николай Главчев

