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ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
 Относно картотекирането на отборите – участници в „А” РХГ, БФХ съобщава, че трябва да се
спази следната процедура:
В периода 08 – 12 септември 2014г., хандбалните клубове трябва да попълнят картотечна бланка
(от сайта на БФХ), заверена чрез подпис и печат от клуба. След попълването и, същата се изпраща на
електронната поща (bfh@abv.bg) на БФХ, както и по куриер на следния адрес: гр. Габрово, ул. „Орловска”
111, спортна зала „Орловец”, на вниманието на Георги Дойчинов заедно с картотечните карти.
След обработката (картотекирането), документите се изпращат обратно до хандбалните клубове
на адреса, посочен от тях.
Първенствата ще започнат на 20 септември 2014г. (събота).

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На основание на чл.13.5 от Правилника за работа на УС на БФХ, и възникналите неотложни въпроси, УС реши:

 Във връзка с докладната записка на Цветко Начев – Председател на ДК, относно наказанието,

наложено на Георги Йорданов – делегат на БФХ и ЕХФ, във връзка с чл.61 от ДП на БФХ, УС реши да
уведоми Европейската федерация по хандбал относно наложеното наказание на делегата.

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
ПРОГРАМА
ЗА СЕМИНАРА НА СЪДИИТЕ – КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ‘’А’’
ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2014-2015 Г.
«КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА» СПОРТНА ЗАЛА «ОРЛОВЕЦ» ГАБРОВО
06 - 07 септември 2014 г./събота - неделя/

06 септември 2014 год. (събота)
11:00ч. Приветствие на Президента на БФХ – Росица Бакърджиева
11:10ч. Представяне на участниците в семинара индивидуално съдии и делегати
Анализ представянето на съдиите и делегатите през ССГ 2013/2014 год.
11:40 ч. Теория
12:45ч. Обяд
13:30ч. Теория – зала’’Конферентна зала’’ – «Орловец»
14:30ч. Налюдаване на видео-запис на хандбална среща
15:30ч. Решаване на теоретичен тест
16:15ч. Видео тест – Конферентна зала – «Орловец»
17.00ч. Покриване на физически тест (beep test) – зала „Орловец
19.00ч. Вечеря
07 септември 2014 год. (неделя)
08.30ч. Решаване теоретичен тест
09:15ч. Дискусия относно Наредбата за провеждане на Държавните първенства и другите
нормативни документи.
10.15ч. Кафе пауза
10.30ч. Теория:
 Съдии и треньори-заедно за доброто на хандбала
 Психологически активи на квалифицирания съдия
 Профил на добрия съдията по хандбал
 Предизвикателството на съдийството в България
11.30ч. Обявяване резултатите от тестовете и назначенията за първия кръг
12.00ч. Индивидуално отпътуване
Забележка:
За успешно положили тестове се считат съдиите решили 75 % от верните отговори, а физически тест „Вeep
test” – ниво 8.5 за мъже и ниво 7.5 за жени.
Поправителна сесия за неуспешно положили изпитните тестове, ще се проведе на допълнително указана
дата.
За всички съдии е задължително да представят на семинара заверен образец №5 от наредба №8 за
медицинските прегледи, която може да се открие на официалния сайт на БФХ.
Списък на съдиите, които са поканени
на семинар за придобиване на лиценз „А” за Спортно – състезателната 2014 / 2015 год.
1.
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3.
4.
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Силвия Марковска – Йонко Вутов /Плевен/
Георги Дойчинов – Юлиан Горецов /София/
Михаил Башев – Нено Башев /Габрово/
Венелин Толмазов /Габрово/
Галин Георгиев – Цветомира Ангелова /Плевен/
Момчил Георгиев /Плевен/
Велизар Делийчев – Станислав Стойков /Ловеч/
Виктория Пеева – Царина Велева /Плевен/
Светослав Йовчев – Звезделин Йончев /В.Търново/
Радослав Георгиев – Тихомир Иванов /В.Търново/
Николай Станков – Николай Андреев /Бургас/
Ненко Калакунов – Мария Павлова /Пловдив/
Руско Стоянов – Константин Константинов /Хасково/
Ирина Младенова – Жана Маразова /Хасково/
Теодор Илиев – Петър Чивийски /София/
Евелина Методиева – Гергана Бучкова /София/
Крум Руйков – Стоян Руйков /Петрич/
Галин Караджов /Г.Оряховица/
Младен Белов – Любомир Ганев/ Добрич /
Пламен Павлов – Валентин. Лампаров / Шумен /
Илияна Илиева – Веселина Петрова / Добрич /

ПРОГРАМА
НА СЕМИНАРА ЗА ДЕЛЕГАТИ – КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ‘’А’’
ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2014-2015 Г.
«КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА» - «ОРЛОВЕЦ» ГАБРОВО
06-07 септември 2014 г./събота - неделя/

06 септември 2014 год. (събота)
11:00ч. Приветствие на Президента на БФХ – Росица Бакърджиева
11:10ч. Представяне на участниците в семинара индивидуално съдии и делегати
Анализ представянето на съдиите и делегатите през ССГ 2013/2014
11:40ч. Теория:
12:45ч. Обяд
13:30ч. Теория – «Конферентна зала»
14:30ч. Разяснение и коментар на докладите и Протокола за наблюдение и оценка на съдийството;
15:00ч. Новости в Наредбата за състезателната 2014-2015 г.;
15:30ч. Решаване на теоретичен тест №1
16.15ч. Видео тест – «Конферентна зала» - «Орловец»
17:00ч. Кафе пауза
17:15ч. Теория
19:00ч. Вечеря
07 септември 2014 год. (неделя)
08.30ч. Решаване теоретичен тест №2
09.15ч. Дискусия относно Наредбата за провеждане на Държавните първенства и другите
нормативни документи.
10.15ч. Кафе пауза
10:30ч. Теория
11.30ч. Обявяване резултатите от тестовете и назначенията за първия кръг
12:00ч. Индивидуално отпътуване
Забележка:
За успешно положили тестове се считат делегатите решили 75 % от верните отговори на теоритичния тест.
Поправителна сесия за неуспешно положили изпитните тестове, ще се проведе на допълнително указана дата.
Списък на делегатите, които са поканени
на семинар за придобиване на лиценз”А” за Спортно – състезателната 2014 / 2015 год.
1. Андрей Андреев – Варна
2. Георги Йорданов – Кубрат
3. Делян Генчев – В.Търново
4. Иван Башев – Габрово
5. Иван Костов – Г.Оряховица
6. Красимир Илиев – Русе
7. Росица Димкова – В.Търново
8. Румен Петков – София
9. Виктор Найденов – Добрич
10. Димитър Пашов – Г.Оряховица
11. Десислав Симеонов – Бургас
12. Евгени Кавдански – Бпагоевград
13. Милен Белев – Ловеч
14. Митко Добрев – Добрич
15. Милен Янев – Шумен
16. Пею Узунов – Бургас
17. Слави Колев – Ловеч
18. Стефан Хаджиангелов – Хасково
19. Иван Япов – София

ТРЕНЬОРСКО – МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ
Важно съобщение за всички Хандбални Клубове в страната и за техните треньори !
БФХ уведомява Президентите на хандбалните клубове, че на 06 и 07.09.2014г. в гр. Габрово ще се проведе
семинар за треньори. В него задължително трябва да участват по един треньор от всеки клуб. Желателно е
това да бъде старши треньора ( или негов заместник) !!!
Програмата предвижда откриването да стане на 6 септември (събота) в 10:30 ч., а закриването в 13:10 ч. на
7 септември (неделя).

Предвидена е и съвместна вечеря със съдии и делегати на 6 септември (събота) от 21:00ч.
Предвидени са 4 практико-методически тренировки, беседа и дискусия с Председателя на СТК – Георги
Дойчинов (по наредбата) и с Председателя на НСКХ – Иван Костов (по проблемите на съдийството).
На семинара доц. Н. Кръстев ще направи експозе по новата „Единна програма по Хандбал“, която ще бъде
раздадена на всички хандбални клубове.
Специално обръщаме внимание, че семинара ще бъде валиден за потвърждение на треньорски
права през спортно състезателната 2014/2015г. За целта треньорите ще трябва да направят на 7 неделя (от
9:00-10:15ч.) писмена разработка по тема свързана с треньорските знания за подготовката на хандбалистите/ките.
Успешно разработили темата ще потвърдят своето треньорско ниво. Във връзка с това всеки участник трябва да
си носи треньорската си карта.
БФХ поема разноските за хотел на 6 (събота) и един храноден. Пътните се поемат от хандбалните клубове.
В семинара могат да участват и други треньори от хандбалните клубове, които сами трябва да си
подсигурят разноските по пребиваването си в гр. Габрово.
За треньорите, които не са били на семинара допълнително ще се реши по какъв начин (и форма) ще
покрият изискванията за получаване на права да ръководят отборите си и за потвърждаване на лицензионното си
ниво!
ПРОГРАМА
на семинара с треньорите по хандбал на 6 и 7 септември 2014г. в гр. Габрово
с основен лектор – Игор Шестаков
6.9 (събота) 2014г. Хандбална зала Орловец
10:30ч.
Официално откриване – Р. Бакърджиева – Президент на БФ Хандбал. Експозе – кратко представяне
на новата единна програма по Хандбал – доц. Н. Кръстев
11:45 – 13:15ч. Практико-методическо занимание (ПМЗ) – тренировка на тема:
Бързото нападение – основно оръжие на съвременния хандбал.
Заб. След всяко ПМЗ са предвидени 10-15 мин. за въпроси и отговори.
13:15 – 14:45ч. Настаняване в хотел Орловец и обяд.
15:00 – 15:30ч. Основни клаузи в наредбата за Спортно състезателната дейност 2014/2015г. – Георги Дойчинов
15:30 – 16:00ч. Проблеми на съдийството – Иван Костов
16:00 – 16:15ч. Дискусия
16:15 – 16:30ч. Почивка
16:30 – 18:00ч. ПМЗ – Взаимодействие между защитниците при система – зона (5:1 и 3:2:1)
18:00 – 18:15ч. Почивка
18:15 – 19:30ч. ПМЗ – Нападение срещу зонова защита в две линии (5:1 и 3:2:1)
20:30 – 22:30ч. Съвместна вечеря в ресторанта.
7.9 (неделя)2014г.
9:00 – 10:30ч. В хандблната зала Орловец – Писмена разработка по основни въпроси от тренировката на
хандбалистите.
ро
то
то
Заб. Темите ще бъдат различни за треньорите с I ниво и тези с ниво II III и IV
10:30 – 10:45ч. Почивка
10:45 – 12:00ч. ПМЗ – Тактика на играта при числено превъзходство (6:5) и числено малцинство (5:6)
12:15 – 13:30ч. ПМЗ – Индивидуална тренировка на играчите и вратаря.
13:30 ч.
Съобщаване на резултатите от писмената разработка, Връчване сертификатите на участниците и
официално закриване на семинара. – Росица Бакърджиева, Вълчо Даскалов, Игор Шестаков.
Важно за всички треньори :
Темите за писмената разработка ще бъдат свързани със следните проблеми: тренираност и спортна
форма – средства за контрол; принципи; средства и методи на тренировката на хандбалиста; същност на
макро, мезо и микро циклите; умора и възстановяване; тренировки за развиване на физическите качества;
същност на моделираната тренировка.
За треньорите който не са участвали в семинара ще бъдат съобщени допълнително изискванията за
получаване на леценз за треньорски права през спортно състезателната 2014/2015г.
Това важи и за неиздържалите писмената проверка !

СЪОБЩЕНИЯ
 Предвидения в наредбата за 2013 / 2014 г. турнир за ветерани Мъже и Жени се отлага за м.
Септември. Условията за участие в него – наредбата за провеждането му ще бъде публикувана допълнително в
следващите бюлетини.
 Турнир в памет на Тодор Хънков
РЕГЛАМЕНТ
За провеждане на първи турнир по хандбал за мъже в памет на Тодор Хънков
Дата и място: Турнирът ще се проведе на 13-14.09.2014 г. /събота –неделя/ в СЗ”Младост”гр.Бургас.
Начало 10.00 ч.
Техническа конференция: 09.00 ч. на 13.09.14 г. в СЗ”Младост
Необходими Документи: Отборен лист, предсъзтезателен медицински преглед.
Финансови условия: Отборите участват на собствени разноски./пътни,храна,хотел/ Настаняване в общежитие в
бл.45 к-с „Славейков до СЗ”Младост”. Цена на нощувка – 12 лв.
Отборът – домакин осигурява съдийски апарат, лекар, обслужващ персонал,зала.
Класиране и награди: Турнирът ще се проведе по схема: 2 групи по 2 отбора излъчени по жребий. Победителите в
групите играят за 1-2 място, загубилите за 3-4 място.
Купи за всички отбори – участници. Медали за отборите класирани от 1 до 3 място.
Индивидуални награди: Голмайстор, Най-добър вратар, Най-добър защитник, Най-полезен съзтезател.
Допълнение: В случай ,че бъдат подадени повече заявки за участие от хандбални клубове регламента може да
претърпи промени.
Контакти с организатора: Анна Бирюкова

0888 313 328 и Руско Хънков

0884 529 970

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ

 Нашият делегат на EHF Георги Йорданов получи назначение за срещaтa реванш от първи кръг
на турнира „EHF Cup” за мъже в Гомел (Беларус)
13.09.2014, 17:00ч.

HC Gomel (BLR) – BSV Bern Muri (SUI)
Съдии: Laitinen/Korja (FIN)

 Съдийската ни двойка Георги Дойчинов/Юлиан Горецов ще ръководи срещaтa реванш от
първи кръг на турнира „EHF Cup” за мъже в Ниш (Сърбия).
13.09.2014, 18:30ч.

RK Zeleznicar 1949 Nis (SRB) – QubiQ Achilles Bocholt (BEL)
Делегат: Panagiotis Antonopoulos (GRE)

