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Скъпи колеги и приятели,
Обръщам се към Вас в началото на една, надявам се, успешна за всички ни 2014 година.
Знам, че голяма част от Вас смятат, че да бъдеш президент на Българска Федерация по Хандбал е
една голяма привилегия. Гласувахте ми доверие, както и правото и свободата да вземам решения в
интерес на българския хандбал. Надявам се разбирате, че тази свобода е избор в рамките на
действителни възможности. На моите, на вашите, на държавата ни... Позволявам си да споделя,
че като отговорен човек съм наясно със себе си и с всички финансови и човешки ресурси, с които
разполагаме. 2013 година бе поредна година на преодоляване на трудности и откриване на нови
възможности.
За мен беше една щастлива и успешна година. Спечелването на „Чалъндж трофи” за жени
до 20 години е и най - големият ни успех, благодарение на който вече сме между приоритетните
спортове за финансиране. Хубаво е да си припомним, че спечелването на трофея за континента
Европа през 2012 г. беше и в основата на оцеляването ни като спорт през последните две години,
и единствен мотив за целевото подпомагане на нашата федерация. Трудно ми е да приема факта,
че наши хандбални колеги и приятели подлагат на съмнение стойността на спечелената
Интерконтинентална купа, че за някои хора продължават да съществуват единствено лични
мотиви и клубни интереси, и че подреждането в таблицата за временното класиране е по - важно
от каузата наречена хандбал.
Позволявам си да насоча вниманието Ви върху факта, че присъствието ни в първа група
спортове за финансиране все още няма ясни финансови параметри. Факт е, че има над 200
недоволни федерации, които имат основание да оспорват успехите ни. Факт е, че отново съм
намерила добри партньори за работа в лицето на новото Министерство на спорта и е факт, че
отново се чувствам от чуждите нападана и от своите предадена. Благодаря на Бог, че ме обича и
ми помага да се справям дори с невъзможните неща! Моля се да ми помогне и да успея да Ви убедя,
че трябва да спрем самоунищожението на света, на който всички принадлежим и обичаме. Време е
да си починем от битките помежду си и да впрегнем енергията си за едно ново, по- високо ниво на
развитие на българския хандбал.

Позволявам си да бъда доволна от свършената лично от мен работа, но и да изисквам
повече – най-вече от себе си. Опитвам се да бъда себе си по най-добрия начин и да Ви представям
достойно пред Европа и света. Позволявам си да бъда тази, която съм, да мисля, да чувствам, да
споделям, да търся онова, което ми е нужно, без да чакам помощ от никого. Позволявам си да
поемам рискове и отговорности, с единственото условие - сама да платя цената. Познавам
възможностите си и те никак не са малки, но трябва да реша и как да се справя със слабостите и
ограниченията си. Всеки има правото да бъде себе си така, както той го разбира. Мое е
задължението и отговорността да се отдръпна от хора, които с делата си са вредни за
българския хандбал.
Благодаря на тези, които бяха до мен през 2013 година, за помощта, за разбирането и
подкрепата им. Благодаря за свършената работа и за всичко постигнато заедно. На приятелите,
които искрено преживяха успеха на отбора ни в Мексико. На треньорите, които подготвиха
състезателите ни. На президентите на клубовете, които отстояват позициите на спорта ни. На
всички бивши състезатели, треньори, деятели и хора без чиито труд нямаше да можем да се
похвалим с 55-годишна достойна история. На колегите в Управителния съвет, които подкрепяха
решенията ми, и на Титана в българския хандбал - Никола Кръстев, чиято помощ винаги е навреме,
на ниво и от сърце. Простете ми, че нямам достатъчно време да бъда сред Вас и ми помогнете да
продължим заедно, като истински отбор, по онзи път, който е стръмен, понякога до
невъзможност, а на моменти почти не се забелязва, но който си струва да бъде извървян…Защото
така е редно и защото всичко друго би било отстъпление.
Малко след Коледа съм по-уверена от всякога, че вълшебствата не се случват на хора,
които не вярват в тях! Аз вярвам в Бог, във Вас и в чудесата и Ви пожелавам да отворим сърцата
си за вярата и любовта!
Бъдете здрави!
Желая Ви една щастлива и успешна 2014 година !
Ще се радвам да видя Вашите усмихнати лица, изпълнени с позитивизъм и вяра в бъдещето по
време на Награждаването на най-добрите хандбалисти – мъже и жени в „А” РХГ за 2013г., което ще
се проведе на 25 януари 2014г. в гр. Габрово.
Росица Бакърджиева – Коева
Президент на БФ Хандбал

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БФХ
Във връзка 55-годишният юбилей на БФХ, УС реши всеки клуб – участник в „А” РХГ –
мъже и жени през спортно-състезателните 2012/13 и 2013/14, да даде предложение по един
състезател от неговия отбор, който следва да бъде отличен. Заедно с предложението, е нужно и
да се изпрати кратка визитка със заслугите на спортиста.
Награждаването ще се състои на 25 януари 2014г. (събота) от 19:00ч. в ресторант
„Ренесанс” в Тера Мол – Габрово, където членовете на УС на БФХ ще отличат най-изявените ни
спортисти за 2013г.
БФХ кани отличените състезатели, отборът – носител на Интерконтиненталния
„Челиндж трофей”, треньорите на националните отбори, членовете на УС, председателите и
членовете на постоянните комисии, както и треньорите на отборите от „А” РХГ да присъстват
лично на мерояприятието, като поема куверта им. Нощувката на отличените състезатели е в
хотел „Балкана”, като БФХ поема разходите и по нея. Останалите поканени гости могат да
заявят нощувка в хотел „Балкана” или хотел „Орловец” на цена 18 лв.
Присъствие могат да заявят и други хандбални деятели, присъствието на които ще
бъде на техни собствени разноски, цената на куверта е 30 лв., а на нощувката – 18 лв.
Във връзка с резервацията в хотела и ресторанта, желаещите да присъстват лица
трябва да заявят присъствието си в срок до 15 януари (сряда) на e-mail: bfh@abv.bg. След тази
дата, БФХ не поема никакви ангажименти относно осигуряване на място в ресторанта и
подсигуряването на нощувка.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На 25 януари 2014 г. (събота) от 11:00 ч. в заседателната зала на спортна зала „Орловец” – гр.
Габрово, ще се проведе заседание на УС на БФХ при следния дневен ред:
1. Утвърждаване на точките на хандбалните клубове за разпределение годишните финансови
средства от ММС за дейността на хандбалните клубове в България през спортносъстезателната 2012/2013 година.
2. Утвърждаване на програмите за пролетния полусезон на „А” РХГ за мъже и жени.
3. Приемане на Дисциплинарен правилник на БФХ.
4. Обсъждане на проекто-бюджета на БФ Хандбал за 2014 година.
5. Обсъждане на дата за свикване на Годишно Общо Събрание на БФ Хандбал, както и дневния
му ред.
6. Разни.
В деня на заседанието на УС на БФХ от 19:00ч. в ресторант „Ренесанс” в Тера Мол – Габрово,
членовете на УС на БФХ ще наградят официално най-добрите състезатели в „А” РХГ – мъже и
жени за 2013г.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Отбор
Фрегата
Локомотив
Добруджа
Спартак
НСА
Интер-Академик
Левски
Осъм

М
7
7
7
6
7
7
7
6

П
6
6
4
3
3
2
2
0

Р
0
0
1
1
0
0
0
0

З
1
1
2
2
4
5
5
6

Г.Р.
203:180
220:180
205:191
168:149
210:206
186:187
189:235
152:205

Т
12
12
9
7
6
4
4
0

Голмайстори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Георги Христов
Симеон Джемпериев
Димитър Петков
Джошкун Якубов
Бранимир Балчев
Николай Нейчев
Адриан Зинков
Добрин Тунтев
Виктор Симеонов
Александър Димитров

Левски
НСА
Фрегата
Добруджа
Спартак
НСА
Интер-Академик
Интер-Академик
Осъм
Фрегата

64 гола
59 гола
55 гола
54 гола
54 гола
45 гола
44 гола
42 гола
42 гола
40 гола

Забележка: Във връзка с класирането при голмайсторите, БФХ уведомява всички, че головете се
калкулират при обработката на протокола от дадена среща, след пристигането му в офиса на
БФХ. Поради независещи от БФХ причини, понякога това пристигане се забавя и головете на
състезателите се добавят в по-късен етап. БФХ желае да успокои всички засегнати от това
забавяне, че липса на голове, отбелязани от даден състезател, няма да има.

1004 Поморие

Отложенa срещa
14 декември 2013г. (събота)
Поморие – Нове – 99

14.00

1033 Нови Пазар
1034 Свищов

23:21 (13:10)

Девети кръг
15 декември 2013г. (неделя)
Васил Левски – Поморие
Нове-99 – Шумен’98
ЦСКА – почива

14:00
14:00

38:18 (18:7)
26:30 (14:16)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
Отбор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бъки
Етър’64
Шумен’98
Васил Левски
Хасково
Нове-99
ЦСКА
Поморие
Левски-1920

М
8
8
8
8
8
8
8
8
8

П
8
7
5
4
2
2
2
2
1

Р
0
0
1
1
1
1
1
0
1

З
0
1
2
3
5
5
5
6
6

Г.Р.
283:186
275:163
207:194
249:214
228:277
222:262
178:222
162:238
205:253

Т
16
14
11
9
5
5
5
4
3

Голмайстори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нина Стефанова
Станислава Хаджис
Габриела Стефанова
Лора Сарандева
Татяна Гафарова
Дарина Панайотова
Десислава Денкова
Боговеста Йосифова
Тенгиз Куца
Лидия Ковачева

Левски-1920
ЦСКА
Шумен’98
Нове-99
Поморие
Хасково
Левски-1920
Бъки
Хасково
Бъки

62 гола
61 гола
57 гола
56 гола
54 гола
54 гола
52 гола
48 гола
47 гола
45 гола

Забележка: Във връзка с класирането при голмайсторите, БФХ уведомява всички, че головете се
калкулират при обработката на протокола от дадена среща, след пристигането му в офиса на
БФХ. Поради независещи от БФХ причини, понякога това пристигане се забавя и головете на
състезателите се добавят в по-късен етап. БФХ желае да успокои всички засегнати от това
забавяне, че липса на голове, отбелязани от даден състезател, няма да има.

КУПА БЪЛГАРИЯ – БФХ

МЛАДЕЖИ М-19
ФИНАЛЕН ТУРНИР
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:
Съдии:
Делегат:

14-15 декември 2013г. (събота-неделя)
Хасково
ХК „АСТИ-91” Хасково
Р.Стоянов/К.Костадинов; Св.Йовчев/Зв.Йончев; Кр.Руйков/Ст.Руйков
доц. Димитър Станков

Група А
1.
2.
3.
4.

ХК „Спартак” Варна
ХК „Локомотив” Варна
ХК „АСТИ-91” Хасково
ХК „Левски” Левски

М
3
3
3
3

П
3
1
1
0

Р
0
1
0
1

З
0
1
2
2

г.р.
87:38
62:55
36:72
43:63

Т
6
3
2
1

М
3
3
3

П
3
1
0

Р
0
0
0

З
0
1
2

г.р.
42:32
40:35
32:47

Т
4
2
0

Група Б
1. ХК „Добруджа” Добрич
2. ХК „Черноморец” Бургас
3. ХК ПТГ Панагюрище

ПРОГРАМА
16 декември (събота)
12:00 ч. Локомотив – Левски
19:19
12:50 ч. Спартак – АСТИ
31:12
13:40 ч. Черноморец – Добруджа
16:19
14:30 ч. Локомотив – Спартак
15:28
15:20 ч. Левски – АСТИ
13:16
16:10 ч. Добруджа – ПТГ
23:16
17:00 ч. АСТИ – Локомотив
8:28
17:50 ч. Спартак – Левски
28:11
18:40 ч. ПТГ – Черноморец
16:24
17 декември (неделя)
09:00 ч. Спартак – Черноморец
31:17
10:00 ч. Добруджа – Локомотив
31:29
11:00 ч. ПТГ – АСТИ
12:13
12:10 ч. Черноморец – Локомотив
27:26 (24:24) след 7-м. хвърляния
13:10 ч. Спартак – Добруджа
42:33
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1. ХК „Спартак” Варна
2. ХК „Добруджа” Добрич
3. ХК „Черноморец” Бургас
4. ХК „Локомотив” Варна
5. ХК „АСТИ-91” Хасково
6. ХК ПТГ Панагюрище
7. ХК „Левски” Левски
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
Голмайстор:
Най-добър вратар:
Най-полезен състезател:

Джошкун Якубов (Добруджа)
Михаил Пенев (Спартак)
Пенко Василев (Черноморец)

НАЦИОАНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
На 07.12.2013 год. от 11.00 часа в зала „Орловец”, гр. Габрово се проведе заседание на НСКХ,
на което взеха участие: Иван Костов, Георги Йорданов, Делян Генчев, Красимир Илиев, Доц.Росица
Димкова, Десислав Симеонов и Доц.Димитър Станков
Гости: Росица Бакърджиева, Симеон Съев, Вълчо Даскалов
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Доклад за изпълнените назначения от съдиите през есенния полусезон на СС 2013 / 2014 год.
Докладва: Иван Костов
2. Доклад за изпълнените назначения от делегатите през есенния полусезон на СС 2013 /2014 год.
Докладва: Красимир Илиев
3. Статистически анализ на протоколите за наблюдение и оценка на съдийството и поставените оценки
Докладва: Георги Йорданов, Делян Генчев
4. Подготовка и провеждане на семинар за нови, млади съдии по хандбал.
Докладва: Десислав Симеонов
5. Подготовка и провеждане на семинар с млади, напреднали съдии по хандбал за поканването им на
семинар за лиценз „А” .
Докладва Иван Костов
6. Разни
РЕШЕНИЯ
По т.1
НСКХ приема доклада за изпълнените съдийски назначения. Констатирано е , че основно 7
съд.двойки участват пълноценно в покриване на срещите от първенството в „А” РХГ.На младите съдии
им липсва опит, имат пропуски и в правилознанието и с тях е необходима задълбочена работа .
По т.2
НСКХ приема доклада за изпълнените назначения от 21 лицензирани в БФХ делегата , както и
разпределянето им в две групи.След проведена дискусия между членовете на НСКХ беше гласувано:
- да бъде намален броя на делегатите за следващата състезателна година;
- делегатите от първа група, да получават повече назначения, с оглед големият си международен опит
и на установена по-задълбочената работа със съдиите;
- делегата П. Узунов - от зона „Черно море“ да се компенсира с едно допълнително назначение, през
вторият полусезон .
- НСКХ упълномощава г-н Иван Костов да внесе предложение в УС за промяна на необходимите
нормативни документи в частта им - делегатите в ЗХС, да бъдат назначавани от съответната съдийска
комисия в Зоната.
По т.3
Членовете на НСКХ бяха подробно запознати със статистически анализ на Протоколите за
наблюдение и оценка на съдийството както и с поставените оценки и реши:
- делегатите да изпращат протокола от оценката на съдийството за дадената среща в Excel таблица,
за да не се затруднява обработката на протокола;
- делегатите да използват ”О” като изходно начало при оценяване;
- протокола от оценката на съдийството в Excel таблица да се качи на сайта на БФХ.
По т.4
Членовете на НСКХ се запознаха с презентацията, относно подготовка и провеждане на семинар за
нови, млади съдии по хандбал.На 1-2 февруари в гр. Бургас, ще се проведе семинар за нови и млади
съдии, като до 20.01.2013г е необходимо да се изпратят заявки от ЗХС за участие в семинара.
По т.5
Семинар за млади, напреднали съдии по хандбал да се проведе по време на международния
турнир „Аталант”, като лекторите и състава на съдиите да бъде определен допълнително.С успешно
представилите се ще се попълва поетапно „А“ РХГ, с млади съдии.
За предстоящия втори международен турнир „Атлант“ в гр. Бургас, е необходимо да се направи
добра реклама на сайта на федерацията и много добра подготовка за турнира.
По т.6
- НСКХ прие докладна записка на г-н Иван Костов във връзка с 55-годишнината на БФ Хандбал с
предложение да бъдат наградени с почетни награди съдии по хандбал, които чрез

-

-

-

представянето си на най-високите форуми в Европа и Света са допринесли за високия
международен авторитетна българското хандбално съдийство през изминалите години;
НСКХ прие направените промени в назначенията, във връзка с предстоящия турнир за купата
на България – мъже в гр. Хасково;
НСКХ упълномощи г-н Иван Костов да се направи предложение до УС на БФХ за необходимите
промени касаещи частта - Наказания за съдии и делегати;
НСКХ упълномощи г-н Иван Костов да внесе УС на БФХ за разглеждане и приемане на
Правилник за конфликт на интереси в БФХ;
Поради невъзможност за запознаване на колегията от НСКХ, с подробностите около
възникналия казус, да се спират съдийските права на Пламен Павлов, до получаване запис на
среща №1026 жени;
Делегата Виктор Найденов да бъде предложен за наказание съгласно чл. 15, т.6 от Етичния
кодекс на БФХ, за подаване на грешна информация и неоформен протокол от среща между
отборите на ХК „Спартак“ – гр. Варна и ХК „Добруджа“ – гр. Добрич;
Съдия с лиценз ”А” да няма право да бъде картотекиран, като официално лице, или
състезател в „А”РХГ.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ
НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
Зонален съюз по хандбал „Тракия”
Бургаска съдийска колегия по хандбал
Организират Семинар за млади съдии по хандбал
Семинарът ще се проведе в Бургас на 01-02.02.2014г.. Темите, които ще се представят, са
подходящи за съдии без или с малко опит в ръководенето на хандбални срещи, както и треньори от
хандбални клубове. Лектори на семинара ще бъдат членове на НСКХ и гости. Ще се представят найновите материали предоставени от EHF, както и материали подготвени от лекторите. Програмата ще
бъде публикувана допълнително. Без ограничение за броя на участниците.
Предлагаме две възможности за нощувки:
1. Общежитие бл.45 в жк.Славейков – 12лв.
2. Хотел „Авеню” Бургас – 17лв.
Срок за заявки за участие – 20.01.2013г.
Лица за контакти: Пею Узунов – 0894599281, Десислав Симеонов - 0894599232, 088646167

НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛЕН ОТБОР – ЮНОШИ, РОДЕНИ 1996 И ПО-КЪСНО
В периода 10-12 януари 2014г. в град Скярбяек, Дания, националният ни отбор – юноши, родени 1996 и
по-късно ще вземе участие в квалификация за Европейско първенство, където ще премери сили с
отборите на Дания, Франция и Босна и Херцеговина. Първите два отбора в класирането след
изиграването на срещите, се класират за първенството на „Стария континент”, което ще се проведе в
Полша през м. август 2014г.
ПРОГРАМА
10.01.2014
11.01.2014
12.01.2014

18:00 (наше време)
16:00
11:00

България – Босна и Херцеговина
Дания – България
Франция – България

Състав на отбора: Веселин Китанчев, Бранимир Балчев, Михаил Пенев, Йордан Попов, Деян Иванов,
Димитър Георгиев, Динко Господинов (Спартак Вн), Златан Петров, Йордан Стоянов, Свилен Христов,
Съби Кирилов, Александър Кирилов (Добруджа), Галин Найденов, Йоан Джока, Георги Динев
(Черноморец), Тома Минчев (Цар Самуил), Светослав Божков – ст.треньор, Никола Карастоянов –
треньор, Иван Иванов – треньор, Атанас Дичев – медицинско лице.

СЪОБЩЕНИЯ
ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА В ЗАТВОРЕНАТА ГРУПА НА БФ ХАНДБАЛ
Мобилен
номер

Име

Длъжност

1

359894599214 Радина Димитрова

Отговорник международни отношения БФХ

2

359894599220 Цвятко Начев

Председател ДК

3

359894599223 Иванка Янкова

Счетоводител

4

359894599224 Илонка Стойчева

Председател КПХ

5

359894599225 Милен Янев

Председател КС

6

359894599226 Иван Костов

Председател НСКХ

7

359894599228 Вълчо Даскалов

ЗСХ Тракия

8

359894599229 Георги Дойчинов

Спортно -технически директор

9

359894599230 Галин Лазаров

ЗСХ Витоша

10

359894599231 Симеон Съев

11

359894599232 Десислав Симеонов

ЗСХ Мизия
Член на НСКХ

12

359894599233 Йонко Вутов

ХК "Миньор" - Буковлък

13

359894599239 Дилян Генчев

Член на НСКХ

14

359894599240 Димитър Станков

Член на НСКХ

15

359894599242 Красимив Илиев

Член на НСКХ

16

359894599244 Георги Йорданов

Член на НСКХ

17

359894599249 Росица Димкова

Член на НСКХ

18

359894599250 Софка Арабаджиева

ХК "Интер - Академик" - Благоевград

19

359894599251 Любен Костов

ХК "Локомотив" - Мездра

20

359894599255 Веселин Коцев

ХК "Мастер" - Банкя

21

359894599259 Илияна Петрова

ХК "Левски 1920" - Стражица

22

359894599260 Атанас Атанасов

ХК "Етър'64"

23

359894599261 Юлиан Симеонов

ХК "Осъм" Ловеч

24

359894599262 Петър Върбанов

ХК"Дунав" - Белене

25

359894599263 Мирослав Шетовски

ХК "Младост " - Искър

26

359894599264 Огнян Янчев

27

359894599265 Румен Ангелов

ХК " Вихър'93 " - Гулянци
ХК "Дунав " - Лом

28

359894599266 Силвия Марковска

ХК "Т&С - Шугар " - Плевен

29

359894599267 Владислав Владиславов

ХК "Бета - Лом" - Лом

30

359894599268 Наско Табаков

ХК "Ловеч'98" - Ловеч

31

359894599269 Венета Игнатова

Счетоводител ЗХС Мизия

32

359894599270 Емил Ненков

ХК "Павликени" - Павликени

33

359894599271 Румен Стойков

ХК " Владислав 2009" - Джулюница

34

359894599272 Пламен Панев

35

359894599273 Галин Караджов

ХК "Раховец - 2008 " – Г. Оряховица
ХК "Локомотив" – Г. Оряховица

36

359894599274 Филип Кючуков

ХК "Угърчин " - Угърчин

37

359894599275 Христо Йорданов

38

359894599276 Анита Хараланова

ХК ”Чардафон”- Габрово
ХК "Бъки" - Габрово

39

359894599277 Димитър Сарандев

ХК "Нове'99" -Свищов

40

359894599278 Петко Петков

ХК " Септември " - Гложене

41

359894599279 Иван Пейков

ХК " Левски " - Левски

42

359894599280 Фильо Филев

ХК ’’Топлика’’ - Мин. Бани

43

359894599281 Пею Узунов

Председател на ЗСК Тракия

44

359894599282 Валентин Будаков

ХК’’Фрегата’’ - Бургас

45

359894599283 Щерион Василев

ХК’’Поморие’’ - Поморие

46

359894599284 Йосиф Давид

ХК’’АСТИ 91’’ - Хасково

47

359894599285 Елена Томова

УСК’’В. Левски’’ – Димитровград

48

359894599286 Павел Дженев

ХК’’Пловдив 09’’ - Пловдив

49

359894599287 Георги Георгиев

ХК’’П Т Г’’ - Панагюрище

50

359894599288 Димитър Кодинов

ХК’’Баня’’

51

359894599289 Любка Карагьозова

ХК "Панагюрище" - Панагюрище

52

359894599310 Стефан Хаджиангелов

Делегат

53

359894599311 Ирина Миладинова

Сътрудник ЗХС Тракия

54

359894599312 Ани Бюрокова

ХК’’Черноморец’’

55

359894599313 Иво Георгиев

ХК’’Енергетик’’ - Гълъбово

56

359894599314 Руско Стоянов

Председател на ЗДК Тракия

57

359894599315 Александър Богданов

ХК’’Труд’’

58

359894599316 Иван Петков

ХК "Стови" - Труд

59

359894599317 Мирослав Пиндев

ХК’’Зареница’’

60

359894599318 Мариела Иванова

ХК "Ники спорт" - Сливница

61

359894599319 Марияна Стаматова

ХК "Хасково" - Хасково

