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ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БФХ
 Българска Федерация Хандбал уведомява всички клубове със състезатели по
договор, че в срок до 10.10.2012г. (сряда) трябва да изпратят копие от договора в офиса на БФХ.
Състезатели, с липсващо копие от договора, ще бъдат считани за състезатели без договор.


След приключването на срещите от „А” РХГ – мъже и жени, делегатите на



срещите да съобщават резултатите на Георги Дойчинов
0897 857508. В бъдеще ще бъде
дадени допълнителни указания за начина на съобщаване на резултатите.
До 12:00 часа в първия работен ден след провеждане на срещата или турнира
делегата изпраща до БФХ (по факс или чрез e-mail) протокола от срещата, както и доклада от
срещата, при наличие на особени прояви с точно описание на извършителите и техните действия
с предложения за наказания по Дисциплинарния правилник.
В същия ден изпраща до място, определено от БФХ всички документи от срещата
(протокол от срещата, наблюдателния протокол, доклада и др.)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На 05 октомври 2012 г. (петък) от 11:00 ч. в заседателната зала на спортна зала „Орловец”
– гр. Габрово се проведе заседание на УС на БФХ при следния дневен ред:
1. Приемане на Системата за разпределение на годишните финансови средства от МФВС
за дейността на хандбалните клубове в България през спортно-състезателната 2012/13
2. Приемане на Дисциплинарен правилник на БФХ.
3. Разни

РЕШЕНИЯ
По т.1
УС прие Системата за разпределение на годишните финансови средства от МФВС за
дейността на хандбалните клубове в България през спортно-състезателната 2012/13. Същата ще
бъде публикувана в сайта на БФХ.
По т.2
След като проведе юридическа консултация, относно Дициплинарния правилник, УС
реши да отпадне чл.49 от него. Поради необходимостта от действащ Дисциплинарен правилник,
настоящия остава без друга промяна, а след юридическа намеса да се състави нов, отговарящ
на правните норми.
По т.3
 УС прие Устройствения правилник на НДКХ, който ще бъде публикуван в сайта на БФХ
 УС утвърди на поста изпълнителен секретар на ЗСХ „Витоша” Галин Лазаров.
 Във връзка с подаденото искане за удължаване на срока за подаване на заявка за
участие в „А” РХГ, УС удължи трянсферния период до 08 октомври 2012г.
 Относно възражението на Пламен Панев във връзка с наложеното накзание на ХК
„Раховец-2008”, УС реши да изиска становище от осемте отбора-участници във
въпросния финал, след което ще се вземе окончателно решение, относно наказанието
 Във връзка със заявката за участие в Европейското първенство по плажен хандбал, което
ще се проведе в Дания през 2013, УС реши БФХ да не подава заявка, поради липса на
финансови средства

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО

І кръг
06 октомври 2012г. (събота)
1001 Добрич
16:00
1002 Варна
18:30
16:00
1003 София

Добруджа – Левски
Спартак – Локомотив
НСА – Осъм

39:30 (19:10)
26:26 (13:10)
31:23 (18:7)

ІІ кръг
13 октомври 2012г. (събота)
1005 Българене
15:00 Левски – Спартак
1006 Варна,з.Ч.море 18:30 Локомотив – НСА
14 октомври 2012г. (неделя)
1008 Ловеч
15:00 Осъм – Интер-Академик
1013 Добрич
14:00 Добруджа – НСА

Св.Йовчев/Зв.Йончев
Н.Добрев/Ив.Радев

Ив.Башев
В.Найденов

Й.Вутов/Св.Петров
И.Димитров/М.Димитров

Г.Добрев
А.Андреев

ІІІ кръг
20 октомври 2012г. (събота)
1009 Варна
18:30 Спартак – Добруджа
14:00 НСА – Левски
1010 София
1011 Благоевград
17:00 Интер-Академик – Локомотив

Г.Дойчинов/Юл.Горецов
М.Башев/В.Толмазов
Св.Йовчев/Зв.Йончев

Кр.Илиев
Г.Добрев
Р.Петков

Забележка: ХК ЦСКА няма да вземе участие в „А” РХГ – мъже. По този начин програмата за
първенството се променя, така че отборите, които трябва да играят с ХК ЦСКА, почиват в
съответния кръг.

І кръг
06 октомври 2012г. (събота)
2001 Габрово
16:00
07 октомври 2012г. (неделя)
2003 Свищов
16:00
08 октомври 2012г. (понеделник)
2002 Стражица
17:30

Бъки – Т&С Шугър

43:20 (16:11)

Нове-99 – Поморие

26:34 (13:14)

Етър’64 – Шумен’98

28:12 (14:6)

ІІ кръг
13 октомври 2012г. (събота)
2006 Габрово
15:00 Бъки – Поморие
2007 Н. Пазар
15:00 В.Левски – Шумен’98
22 октомври 2012г. (понеделник)
2005 В. Търново
18:00 Етър’64 – Нове-99

Г.Георгиев/Цв.Ангелова
Мл.Белов/Л.Ганев

М.Белев
Р.Димкова

М.Башев/В.Толмазов

Г.Лазаров

Забележка: ХК ЦСКА няма да вземе участие в „А” РХГ – жени. По този начин програмата за
първенството се променя, така че отборите, които трябва да играят с ХК ЦСКА, почиват в
съответния кръг.

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

БФХ иска да ви уведоми, че след като вече се използва в много лиги и също
в ИХФ и ЕХФ състезанията, ще има 3-ти тайм аут във всички състезания от календара на
БФХ от началото на 2012/2013г. Точните думи от уточнението, получено от ЕХФ гласи:
„ Не повече от два тайм аута могат да бъдат позволени за всяко полувреме на
нормално игрово време. Между два тим-тайм аута противниковия отбор трябва да е
притежавал топката поне веднъж. Три зелени карти, с номера 1, 2 и 3 съответно, трябва да
са налични за всеки отбор. Отборите получават картите с номера 1 и 2 през първото
полувреме, а картите с номера 2 и 3 - през второто, при условие че през първото
полувреме са използвали не повече от един тим-тайм аут. В случай че са използвали два
тим-тайм аута през първото полувреме получават само зелена карта номер 3. През
последните 5 минути на нормално игрово време е разрешен само един тим тайм аут на
отбор.”
Важно: Всеки клуб трябва да подготви по три зелени карти с размер А5 (148х210
мм) за всеки отбор с номера 1, 2 и 3, написани върху тях.

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
НСКХ ви уведомява, че в сайта на БФХ, в меню „документи/други” са публикувани
разясненията на новостите в Правилата на играта. Разясненията са направени от група от
експерти от Международната Федерация по Хандбал.

НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАТСКА КОМИСИЯ ПО ХАНДБАЛ
Поправителният изпит на неявилите се на редовния семинар делегати ще се проведе на
06.10.2012 год. (събота) от 14:00 часа в гр.Велико Търново - ДКС "В. Левски".

Списък на делегатите, които са поканени:
Божидар Георгиев - София
Ненко Калакунов - Баня
Ангел Байчев - Бургас
Димитър Станков - Пловдив
Стефан Хаджиангелов - Хасково

Митко Добрев - Добрич
Красимир Илиев - Русе
Дочко Дяков - Шумен
Милен Янев - Шумен

ТРЕНЬОРСКО-МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ
На 04 октомври 2012 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на спортна зала
„Орловец” – гр. Габрово, ще се проведе заседание на ТМК на БФХ при следния дневен ред:
1. Отчет на треньорите на националните отбори момчета и момичета, участвали на
Балканиада 2012г. гр. Бургас.
Докл.Св. Божков, Хр. Коев
2. Отчет за проведения семинар в гр. Бургас.
Докл.проф. Ив. Йотов
3. Приемане на програмата за подготовка на хандбалисти от 7 до 18 год. Възраст.
Докл. проф. Ив. Йотов
4. Разглеждане на предложение за подготовката на стратегия за развитие на хандбала в
България.
Докл. проф. И. Йотов
5. Информация за графика на семинарите с учителите по физическо възпитание.
Докл. проф. Ив. Йотов, С. Пишманов
6. План за финансиране на ТМК.
Докл. Ем. Аврамов, Г. Андреев
7. Разни.
РЕШЕНИЯ
По т.1
ТМК приема отчетите на треньорите на националните отбори Св. Божков- мъжки профил
и Хр. Коев-женски профил, като дава следните оценки за участието им в турнирите:
Турнир в Германия – юноши и девойки, родени 1996 и по-късно
Юноши - 5-то място – мн.добра.
Девойки - 2-ро място - отлична.
Балканско първенство – момичета и момчета, родени 1998 и по-късно
Момчета – 2-ро място - отлична.
Момичета – 1-во място – отлична.
Заб. Оценките са комплексни.
По т.2
ТМК дава отлична оценка на треньорите провели учебно-тренировъчните занимания на
кампа в гр. Бургас, като предлага при подобна организация да се участва с два национални
отбора на балканските игри.
По т.3
ТМК дава отлична оценка за проведения треньорски семинар в гр. Бургас. Прие се
следната система за провеждане на треньорските семинари през 2012/13 год.- един централен и
четири регионални семинара.
По т.4
ТМК обсъди и прие представената от проф. Ив.Йотов тезисна програма за подготовка на
подраствщи хандбалисти от 7 до 18 год. Определен беше срок за издаване на програмата в
цялостен вариант през м.февруари 20013год.

По т.5
След представената информация от С.Пишманов и проф. Ив.Йотов беше решено
първите семинари с учителите по физическо възпитание да се проведат през м.октомври за гр.
София и м.ноември за гр.Пловдив.
По т.6
ТМК реши кандидатите за треньори първо ниво подали документи за участие в курса в
определения срок до 15.10.2012г., да имат право да ръководят отборите си през спортносъстезателната 2012/13 година. При незавършване на курса в определения срок се отнемат
треньорските права.
По т. 7
ТМК предлага на УС да задължи съдийската колегия при избора на делегати и съдии да
се съобразява с регионалния принцип като само при финални мачове да отпадне този подход.
Контролирането на тази дейност да се осъществява от вице-президента проф.Ив.Йотов.
По т.8
ТМК предлага на УС да финансира при възможност наблюдението на финалните мачове
на ЕП за жени от 4 до 16 декември в Белград на изявени наши треньори, определени от ТМК.
По т.9
ТМК прие финансовия план на комисията и го предлага на УС за утвърждаване.
По т. 10
ТМК отлага разглеждането на стратегия за развитие на хандбала в Р.България.

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ТРЕНЬОРИ
ПО ХАНДБАЛ – І НИВО
15 ОКТOМВРИ – 20 ДЕКЕМВРИ 2012Г
І. Необходими документи:
1. Молба – свободен текст до председателя на комисията за квалификация и лицензиране
на треньорите – проф. Ив. Йотов.
2. Автобиография европейски образец.
3. Диплома за завършено образование.
4. Внесена такса – 200лв. до 15.10.2012г. по банковата сметка на БФХ (таксата може да се
увеличи, ако курсистите са по-малко на брой). В графата обяснение на банковата сметка
се записва, че внесената сума е за “образователен и квалификационен курс по хандбал І
– ниво”.
Забележка: Курсът ще се проведе в четири дни (2+2) съобразени със свободното време на
треньорите. След завършване на курса и успешно положени изпити треньорите получават
диплома и треньорска карта за І – во ниво по програмата Ринг към EHF. Треньорите могат да
водят отборите по време на състезание само при условие, че притежават квалификационна
степен – І-во ниво.
- документите се изпращат в БФХ
- телефон за връзка с проф. Иван Йотов GSM 0899 82 72 75
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Основни дисциплини:
Анатомия и Биомеханика
10ч.
Физиология
10ч.
Теория на спортната тренировка 4ч.
Мениджмънт
2ч.

Специални дисциплини:
Програма за подготовка за подрастващи хандбалисти – 7-18 години
– 2ч.
Техническа подготовка
- 30ч.
Тактическа подготовка
- 16ч.
Физическа подготовка
- 6ч.
Общ брой часове - 80ч.

Полагат се два изпита:
1. Практика (провеждане на практическо занимание)
2. Теория (по конспект съобразно изучения материал)
Председател: проф. Иван Йотов, д-р

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ

Единственият ни представител в Европейските клубни турнири при жените- ХК
„Етър’64” Велико Търново ще започне участието си във втори кръг в турнира за Купата на ЕХФ
на 13 октомври 2012г.
HC Karpaty Uzhgorod (Украйна) – Етър’ 64 Велико Търново
13.10.2012 (събота) 18:00ч. гр. Uzhgorod (Украйна)
Съдии: Jaskins/Zabco (Латвия),
Делегат: Balazs Soos (Унгария)
Етър’ 64 Велико Търново – HC Karpaty Uzhgorod (Украйна)
20.10.2011 (събота) 18:00ч. гр. Велико Търново
сп.зала ДКС „Васил Левски”
Съдии: Vujacic/Kasanegra (Черна гора),
Делегат: Gordana Bosheva (Македония)

 Съдийската ни двойка Силвия Марковска/Йонко Вутов ще ръководи
срещите от втория кръг на турнира „EHF cup” за жени в Атина (Гърция)
20.10.2012, 18:00ч.
21.10.2012, 18:00ч.

O.F.N. Ionias (GRE) – H.V. Quintus (NED)
H.V. Quintus (NED) – O.F.N. Ionias (GRE)
Делегат: Kenan Sivrikaya (TUR)

 Нашият делегат на EHF Андрей Андреев получи назначение за срещата от втория кръг на
турнира „EHF cup” за жени в Прищина (Косово)
20.10.2012, 17:00ч.
KHF Prishtina (KOS) – GAS Megas Alexandros Giannitson (GRE)
Съдии: Igor Karlubik/Slavomir Struhar (SVK)
 Нашият делегат на EHF Георги Йорданов получи назначение за срещата от втория кръг на
турнира „EHF cup” за мъжe в Одорейо (Румъния)
13.10.2012, 18:00ч.
HC Odorheiu Secuiesc (ROU) – Besiktas JK (TUR)
Съдии: Tomislav Cindric/Robert Gonzurek (CRO)
 Нашият делегат на EHF Делян Генчев получи назначение за срещите от втория кръг на
турнира „EHF cup” за жени в Браила (Румъния)
20.10.2012, 11:00ч.
H.C. Dunarea Braila (ROU) – WHC Biseri (MNE)
21.10.2012, 11:00ч.
WHC Biseri (MNE) – H.C. Dunarea Braila (ROU)
Съдии: Konstantinos Katsikis/Michalis Michailidis (GRE)

