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ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – „А“ РХГ
 Относно картотекирането на отборите – участници в „А” РХГ, БФХ съобщава, че трябва да се
спази следната процедура:
В периода до 18 септември 2015г. (петък), хандбалните клубове – заявили участие в „А“ РХГ –
мъже и жени 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 се планира да започнат на 03 октомври 2015г. (събота).

ОТБОРИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В „А“ РХГ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МЪЖЕ
ХК „Фрегата” – Бургас
ХК „Спартак” - Варна
ХК „Добруджа” – Добрич
ХК „Локомотив” – Варна
ХК „Осъм” – Ловеч
ХК НСА – София
ХК „Левски” – Левски
ХК „Локомотив“ – Горна Оряховица
ХК „Левски“ – София

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

ЖЕНИ
ХК „Бъки” – Габрово
ХК „Етър’64” – Велико Търново
СКХ „Шумен’98” - Шумен
ХК „Свиленград” – ПУ „П. Хилендарски” – Пловдив
ХК „Хасково” – Хасково
ХК „Поморие” – Поморие
ХК „Панагюрище” – Панагюрище
ХК „Ники спорт“ – Сливница

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На 19.09.2015г. (събота) от 13:00ч. в конферентната зала на спортна зала“Орловец“ – гр. Габрово ще се
проведе заседание на УС на БФХ при следния дневен ред:
1. Информация за дейността на БФ Хандбал.
Докл. Росица Бакърджиева – Коева
2. Утвърждаване на Държавния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2015/16 година.
Докл.Георги Дойчинов
3. Утвърждаване на Международния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2015/16
година.
Докл. Росица Бакърджиева – Коева
4. Приемане на нормативните документи на БФ Хандбал за спортно-състезателната 2015/16 –
Дисциплинарен правилник, Правилник за състезателните права и членство, Трансферен правилник.
Докл. Георги Дойчинов
5. Отчет, относно провелите се държавни първенства по плажен хандбал, провелия се международен
турнир, както и дейността на Комисията по плажен хандбал.
Докл. Мариана Стаматова
6. Разглеждане на предложените проекто-бюджета за финансирането на дейността на ЗСХ до
31.12.2015г.
Докл. Изп. Секретари на ЗСХ
7. Разни

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
На 19.09.2015г. (събота) от 10:30ч. в конферентната зала на спортна зала“Орловец“ – гр. Габрово ще се
проведе заседание на СТК при БФХ при следния дневен ред:
1. Разглеждане на заявленията за промяна на членството на хандбалисти, подадени до СТК при БФХ.
Докл. Георги Дойчинов
2. Разглеждане на заявките за участие в регионалните първенства при подрастващите, подадени до
този момент. Прогнозно разпределение на отборите в отделните регионални първенства.
Организационни въпроси.
Докл. Изп.секретари на ЗСХ
3. Разни
Забележка: от 13:00ч. на същия ден ще се проведе заседание на УС на БФХ, на което всеки изп.
секретар на ЗСХ ще трябва да защити проекто-бюджета за дейността на поверения му ЗСХ до
31.12.2015г.

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
Националната Съдийска Колегия по Хандбал уведомява всички заинтересувани, че годишния семинар за
съдии и делегати, кандидати за получаване на лиценз „А“, ще се проведе на 26-ти и 27-ми септември (събота и
неделя) в гр. Габрово.
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.

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ

Шампионът на България при мъжете за 2015 по хандбал Фрегата претърпя загуба в 1-ия кръг на EHF Cup.
Бургазлии допуснаха поражение у дома от БЕСА Фамилия (Косово) с 18:24 /10:13/.
Двубоят в Бургас протече напълно равностойно, но късмета тотално беше обърнал гръб на българския тим
в зала „ Никола Станчев”, 7-8 пъти гредите помагаха на техния вратар, а чисти голови положения отиваха на
милиметри от вратата им.
Най-резултатен за нашия тим - бе Христо Йорданов, отбелязал 6 точни попадения, а за гостуващия отбор
– Анте Кукрика, също с 6 гола.
Този резултат прави задачата на шампиона изключително трудна, но ръководството на отбора вярва в
положителната развръзка след втората среща. Реваншът между двата състава е на 13 септември в Прищина.

