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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА БФ ХАНДБАЛ
Уважаеми колеги,
За мен е чест полученият от ЕХФ поздравителен адрес, относно организацията и провеждането на
Европейското първенство за юноши във Варна и СОК Камчия. Това е най-значимото събитие организирано
от БФХ, както по отношение на броя на участниците (близо 300 участници, представители на 21 европейски
държави), така и по отношение на изключително високите критерии и организационни изисквания от страна
на ръководството на европейската централа. Получената висока оценка е от особено значение за
развитието на нашия спорт и възможността за кандидатстване за домакинства на различни турнири и
официални прояви в партньорство с ЕХФ.
На първо място моята искрена благодарност е към председателя на Организационния комитет
– господин Росен Добрев, който показа изключителен професионализъм и отговорност за реализирането на
проявата.

В лицето на представителите на офиса на БФХ – Теодор Илиев, Адриан Колев и Ралица
Тодева, имахме блестящи изпълнители, които работиха безупречно и всеотдайно. Въпреки отсъствието на
Георги Дойчинов (назначение за ЕП в Хърватска), неговият принос и по отношение на подготовката на
документите, и организационно, бе на ниво.
Изключително съм щастлива от факта, че в проявата участваха доброволци от цялата страна –
възпитаници на българската хандбална школа. Същите показаха силна ангажираност към проявата, високо
ниво на владеене на езици, справяне с хандбални статистики, гъвкавост при решаване на възникнали
проблемни ситуации и не на последно място – работиха мотивирани единствено от любовта си към нашия
спорт. Специално внимание заслужават водачите на отборите – Тодор Кирев (Унгария), Жанета Емилова
(Кипър), Преслав Станчев (Македония), Тодор Рачев (Украйна), Кристияна Караманлиева (Косово),
Венислав Кирилов (Армения), Меги Кънева (Турция), Мария Димитрова (Финландия), Александрина Янева
(Люксембург), Теодора Петрова (Фарьорски острови). Благодарности и за доброволците от град Варна,
които отговаряха организационно и за сигурността в спортните комплекси – Михаела Димитрова, Кристияна
Томова, Светослава Страшникова, Димитър Куцаров, Давид Петров, Николай Радев, Камен Казълов,
Малвина Миткова, Гергана Урумова и Никола Христов. На нашите млади статистици, които изключително
бързо и адекватно усвоиха изискванията от ЕХФ и се справиха прекрасно – Теодор Добрев и Димитър
Димитров, също огромно благодаря, както и на Снежана Желева и Елена Калинкова - протокол.
Благодаря и на състезателите от ХК „Спартак“ (Варна) и ХК „Бъки“ (Габрово) за прекрасното им
справяне по отношение на официалните церемонии по изнасянето на знамената, за усмивките, които не
слизаха от лицата им, и за подкрепата им към цялата проява.
Не случайно ЕХФ удостои със специални плакети Иван Башев – отговорник СОК Камчия, Михаил
Башев – флоор мениджър СОК Камчия и Милен Янев – отговорник транспорт. Ролята на цялото семейство
Башеви, в това число и на Марияна Башева и Стела Тотева, както и на чаровната водеща Кристияна
Блажева, беше безценна за гладкото протичане на турнира в СОК Камчия. Господин Янев пък за пореден
път се справи с една изключително отговорна задача, като доказа богатия си организационен опит.
Благодарности и на Иван Костов – отговорник съдии и Иванка Янкова – финанси.
Специална благодарност и към хората, които отвориха вратите си за нас, приеха ни и ни помагаха през
цялото време - Красимира Александрова (спортен организатор в ДКС Варна), Кирчо Василев и Тодор
Тодоров (директор СОК Камчия).
Изключително високи стандарти и изисквания бяха поставени от ЕХФ и по отношение на медийното
отразяване на проявата, в т.ч. лайф стрийм, фотозаснемане на всички срещи, непрестанно обновяване на
информацията в сайта на проявата, репортажи, интервюта и т.н. С тази отговорна задача за пореден път
изключително професионално се справи екип от Габрово – Светозар Гатев, Светослав Христов, Християн
Христов, Илиян Илиев, Петър Петров, Марияна и Вики Гатеви. Официални представители на БФХ по
отношение на медийното отразяване бяха Николай Илиев и Христо Денев.
Накрая, но не на последно място, бих искала да благодаря на екипа на „Общински спортни
имоти“ – Габрово, който технически обезпечи провеждането на проявата в ДКС Варна – Боян Казанджиев
(табло), Георги Герджиков (озвучител) и блестящата водеща и говорител Гергана Харитонова.
Бих искала да благодаря и на ръководството на българския национален отбор за положените
близо 3 месеца усилия в подготовката и срещите по време на проявата.
В лицето на Томас Гангел, Шандор Андорка, Хелга Магнусдотир и Беата Козловска
ръководството на ЕХФ обезпечи проявата на високо ръководно ниво. Това бе и инспекция от страна на
европейската хандбална централа относно възможностите и административния капацитет на БФХ с оглед
бъдещо сътрудничество. Високата оценка, която получихме от тях, се дължи най-вече на показаната
работа в екип, както и на огромния потенциал от млади хора ангажирани в проявата.
Още веднъж искрено БЛАГОДАРЯ, както на участниците в проявата, така и на онези,
които я уважиха с присъствието си!
С уважение,
Росица Бакърджиева
Президент на БФ Хандбал

ПРЕВОД
ДО Българска Федерация Хандбал
Европейско първенство момчета до 18 години 2016 година
На вниманието на:
Росица Бакърджиева – Коева - президент на БФХ
Теодор Илиев – генерален секретар БФХ
Виена, 24 август 2016 година
Уважаема г-жо Президент,
От името на Изпълнителния комитет на Европейската хандбална федерация, искаме да се възползваме от
възможността да благодарим на Българската федерация по хандбал за организацията на Европейското
първенство за юноши до 18 години 2016 година.
ЕХФ и специално официалните лица, взели участие в този шампионат, искаме да изразим благодарност
към БФХ и организационния комитет на Шампионата за юноши до 18 години 2016 година не само за отдадеността
им към събитието, а и за полагането на всички усилия да организират това събитие успешно, както и за
гостоприемството, което осигуриха на участниците и на ЕХФ семейството.
Положителният резултат от това събитие нямаше да бъде възможен без ангажимента от БФХ, като
организатор, да посрещне топло ЕХФ и единадесетте национални делегации в гр. Варна и Камчия.
Отново, от името на ЕХФ представителите Хелга Магнусдотир и Шандор Андорка, както и от
организационните представители от ЕХФ, Ви благодарим за тясното сътрудничество. Любезно молим да
предадете нашите благодарности на местния организатор и персонала във Варна и Камчия. Очаквайки с
нетърпение бъдещите ни сътрудничества, оставаме с най – добри пожелания.
Jean Brihault – Президент на ЕХФ
Michael Wiederer – Генерален секретар на ЕХФ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На 17.09.2016г. (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. Отчет за участието на националните ни отбори по плажен хандбал – юноши и девойки на
Европейското първенство по плажен хандбал в гр. Назаре, Португалия
Докл. Марияна Стаматова
3. Отчет за представянето на националния отбор – юноши до 18 год. на Европейското първенство,
проведено във Варна и Камчия от 15 до 21 август т.г
Докл. Никола Добрев
4. Утвърждаване на Международния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2016/17
година.
Докл. Росица Бакърджиева – Коева
5. Утвърждаване на Държавния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2016/17 година.
Докл.Георги Дойчинов
6. Утвърждаване листата на съдии и делегати с лиценз „А“ за спортно-състезателната 2016/17 година.
Докл. Иван Костов
7. Приемане на Дисциплинарен правилник на БФ Хандбал.
Докл. Георги Дойчинов
8. Разни

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – „А“ РХГ

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ХК „Фрегата” – Бургас
ХК „Локомотив” – Варна
ХК „Добруджа” – Добрич
ХК „Спартак” - Варна
ХК „Осъм” – Ловеч
ХК „Левски” – Левски
ХК НСА – София
ХК „Локомотив“ – Горна Оряховица
ХК „Пирин“ Гоце Делчев
ХК „Чардафон“ Габрово

Първи кръг
18 септември 2016г. (неделя)
1001 Бургас,з.Н.Станчев 13:00  Фрегата – Пирин
1002 Варна,з.Ч.море 16:00 Локомотив (Варна) – Локомотив ГО
1004 Варна, з.І-ва ЕГ 17:00 Спартак – Левски
1005 Ловеч
15:00  Осъм – Чардафон

Г.Дойчинов/Юл.Горецов
Св.Йовчев/Зв.Йончев
Ал.Станчев/Ст.Димитров
С.Марковска/Й.Вутов

Ив.Башев
В.Найденов
М.Добрев
Р.Петков

Т.Илиев/П.Чивийски
Св.Йовчев/Зв.Йончев
Ст.Стойков/В.Делийчев
М.Башев/Н.Башев

Ив.Костов
доц.Р.Димкова
М.Белев
Д.Пашов

12 ноември 2016г. (събота)
1003 Добрич
15:00 Добруджа – НСА

Втори кръг
25 септември 2016г. (неделя)
1006 Габрово
15:00  Чардафон – Фрегата
1008 Г.Оряховица
15:00 Локомотив ГО – Добруджа
1009 София
15:00  НСА – Спартак
1010 Българене
15:00  Левски – Осъм
27 ноември 2016г. (неделя)
1007 Гоце Делчев
14:00 Пирин – Локомотив (Варна)
Забележка: Цялата програма за първенството ще бъде публикувана в следащия бюлетин.

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ХК „Етър’64” – Велико Търново
ХК „Свиленград” – Свиленград
ХК „Бъки” – Габрово
СКХ „Шумен’98” - Шумен
ХК „Поморие” – Поморие
ХК „Ники спорт“ – Сливница

 Относно картотекирането на отборите – участници в „А” РХГ, БФХ съобщава, че трябва да се
спази следната процедура:
В периода до 26 септември 2016г. (понеделник), хандбалните клубове – заявили участие в „А“
РХГ – 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.
Първенството в “А“ РХГ – жени се планира да започне на 08 октомври 2016г. (събота).

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
Националната Съдийска Колегия по Хандбал напомня на всички съдии, явили се на семинара за
получаване на лиценз „А“ за спортно-състезателната 2016/17, че същите следва да изпратят на адрес:
nskh@abv.bg сканирано копие на заверен медицински преглед (образец №5 от Наредба № 8 за медицинските
прегледи) до започването на срещите от „А“ РХГ.
Съдии с липсващ преглед няма да бъдат назначавани на срещи от първенството.
Иван Костов – Председател НСКХ

СЪОБЩЕНИЯ
 Напомняме на Президентите на хандбалните клубове от четирите Зонални Съюза по Хандбал, че
изтече срока за изпращане на отговорите на „Въпросника за дейността в периода 2009-2016г.“
Настоятелно молим всички, в срок до 15.09.2016г. да изпълните това Ваше задължение!
Молим Ви, също така ако в посочения период някой Ваш отбор се е класирал до 3-то място на Държавен
финал да го посочите изрично.
доц. Никола Кръстев

 Във връзка с новото издание на Състезателни правила по хандбал (в сила от 01 юли 2016г.), бихме
желали да уведомим всички деятели, треньори, състезатели, както и всички заинтересувани лица, че могат да
закупят от офиса на БФХ изданието, с превод на български език. Цената на книжката е 10 лв.

ТУРНИР В ПАМЕТ НА ТОДОР ХЪНКОВ
На 10 и 11.09.2016год. в спортна зала „Младост”гр.Бургас под егидата на Община Бургас и със съдействие
на БФХ се проведе турнир за мъже „Тодор Хънков”
КЛАСИРАНЕ НА ОТБОРИТЕ:
1. ХК ”Локомотив” Варна
2. ХК ”Фрегата” Бургас
3. ХК „Добруджа” Добрич
4. ХК „Спартак” Варна
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
Голмайстор:
Мартин Тодоров – ХК”Спартак” Варна
Най-добър вратар:
Емил Иванов-ХК”Добруджа” Добрич
Най-добър защитник:
Милен Стоянов-ХК”Фрегата” Бургас
Най-полезен състезател: Тансер Юсню-ХК”Локомотив” Варна
Най-добър треньор:
Иван Иванов-ХК”Локомотив” Варна
КУПА ФЕЪРПЛЕЙ ”КОСТА ГАНЕВ” (определена от съдийска колегия):

ХК”Локомотив”Варна

