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БРОЙ

03 ОКТОМВРИ

721

2017

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – „А“ РХГ

Втори кръг
30 септември 2017г. (събота)
1005 Ловеч
15:00 
1007 София
15:00 
1008 Варна,з.І-ва ЕГ 17:00 
01 октомври 2017г. (неделя)
1006 Г.Оряховица
15:00 

Осъм – Добруджа
НСА – Пирин
Спартак – Фрегата

Локомотив ГО – Чардафон
Локомотив (Варна) – почива

24:28 (17:10)
30:26 (13:15)
42:26 (20:14)

24:30 (13:17)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

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

Отбор
Чардафон
Добруджа
Спартак
Локомотив Варна
НСА
Пирин
Осъм
Локомотив ГО
Фрегата

М
2
2
2
1
2
2
2
2
1

П
2
2
1
1
1
0
0
0
0

Р
0
0
1
0
0
1
0
0
0

З
0
0
0
0
1
1
2
2
1

Г.Р.
63:51
61:51
70:54
26:22
57:59
54:58
46:54
51:63
26:42

Т
4
4
3
2
2
1
0
0
0

Трети кръг
07 октомври 2017г. (събота)
1009 Добрич
15:00 
1010 Ловеч
15:00 
1011 ………………… 16:00 
08 октомври 2017г. (неделя)
1012 Бургас
15:00 

Добруджа – Локомотив (Варна)

Чардафон – Осъм
Пирин – Локомотив ГО

Св.Йовчев/Зв.Йончев
Й.Вутов/С.Марковска
Р.Стоянов/К.Костадинов

Фрегата – НСА
Г.Дойчинов/Юл.Горецов
Спартак – почива

П.Узунов
Р.Петков
Евг.Кавдански

Й.Халаджов

Забележка: ХК “Пирин-94“ следва да посочи час и място за провеждане на срещата в срок до 17:00ч. на
05.10.2017г. (четвъртък)
Четвърти кръг
14 октомври 2017г. (събота)
1013 Варна,з.Ч.море 15:00 
1015 Г.Оряховица
15:00 
1016 София
15:00 
15 октомври 2017г. (неделя)
1014 Ловеч
15:00 

Локомотив (Варна) – Чардафон Ст.Стойков/В.Делийчев

Локомотив ГО – Фрегата
НСА – Спартак

Р.Стояноя/К.Костадинов
Т.Илиев/П.Чивийски

Осъм – Пирин
Мл.Белов/Г.Караджов
Добруджа – почива

Кр.Илиев
М.Янев
Й.Халаджов

В.Найденов

Първи кръг
07 октомври 2017г. (събота)
2001 В.Търново
16:00
2003 Шумен
15:00 

Етър’64 – Поморие
Шумен’98 – Свиленград

Кр.Блажева/Ст.Димитрова
Мл.Белов/Г.Караджов

М.Башев
Д.Пашов

08 октомври 2017г. (неделя)
2002 Сливница
16:00

Бъки – Ники спорт

Ст.Стойков/В.Делийчев

М.Белев

Втори кръг
14 октомври 2017г. (събота)
2004 Поморие
15:00
2006 В.Търново
16:00 

Поморие – Бъки
Етър’64 – Шумен’98

Р.Георгиев/Т.Иванов
Кр.Георгиева/Пл.Георгиева

доц.Р.Димкова
Ив.Башев

15 октомври 2017г. (неделя)
2005 Сливница
15:00 

Ники спорт – Свиленград

М.Кънева/Р.Тодева

М.Башев

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ № 2 / 03.10.2017г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:
Делегати
Румен Петков

„Порицание” по чл. 36.1 от ДП за допуснато нарушение на
чл. 1.3.3. от Наредбата за провеждане на ДП и турнири по
време на среща 1007 от „А” РХГ – мъже НСА – Пирин

Секретари
Милена Аврамова

„Порицание” по чл. 51.1 от ДП за допуснато нарушение на
чл. 1.3.3. от Наредбата за провеждане на ДП и турнири по
време на среща 1007 от „А” РХГ – мъже НСА – Пирин

Хандбални клубове
Хандбален клуб „Спартак“ Варна

„Имуществена санкция в размер на 100 лв.” по чл. 31 от
ДП за нарушение на чл.1.4.7 от Наредбата за провеждане на
Държавните първенства и турнири (липса на аудиоапаратура) по време на среща 1008 от „А“ РХГ – мъже
Спартак – Фрегата

РЕШЕНИЕ НА ДК
Във връзка със започнато дисциплинарно производство срещу ХК „Пирин-94“ Гоце Делчев/, след като
Дисциплинарната комисия (ДК) се запозна с доклада на делегата на срещата – Делян Генчев, в който са описани
нередности относно готовността на спортния обект при провеждане на хандбални срещи от първенството на „А”
РХГ, както и нарушения, извършени от зрители, комисията се запозна и с жалбата на ХК „Пирин-94”, депозирана в
БФХ, касаеща поведението на делегата по време на срещата, изгледа и видеозаписа от срещата, ДК на БФХ реши
следното:


Наказва Хандбален клуб „Пирин-94” – гр. Гоце Делчев с „Лишаване от домакинство за 3 (три) срещи и
глоба 500 (петстотин) лева” по чл. 33 от Дисциплинарния правилник на БФХ.
ХК „Пирин-94” следва да изиграе срещите
-

- № 1011
- № 1018
- № 1011

„Пирин” – „Локомотив” Г.Оряховица на 07 октомври 2017г.;
„Пирин” – „Локомотив” Варна на 21 октомври 2017г.;
„Пирин” – „Чардафон” Габрово на 04 ноември 2017г.,

съгласно чл.11.3 от Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири: „Отбор, който съгласно
Дисциплинарния правилник е лишен от домакинство, може да играе срещите си извън територията на
населеното си място на разстояние не по-малко 50 км, по възможност в посока на противниковия отбор. Само
със съгласието на гостуващия отбор срещата може да се проведе и в населено място на разстояние по-малко
от 50 км.”


Наказва Николай Пиргов с „Предупреждение” по чл. 23 от Дисциплинарния правилник на БФХ, във връзка с
чл.чл. 58 и 59 от същия правилник.



Дисциплинарната комисия обръща сериозно внимание върху поведението на състезателите и официалните
лица на ХК „Пирин-94” Гоце Делчев по време на срещите от „А” РХГ – мъже.

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЯТА, СТК
НАПОМНЯ СЛЕДНИТЕ КРАЙНИ СРОКОВЕ, ПОСОЧЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БФХ:
 15 октомври 2017г. – краен срок за подаване на заявки за участие в турнирите „Купа България-БФХ“
за подрастващи.
 30 октомври 2017г. – краен срок за подаване на заявки за учаастие в турнира „Купа България“ за
мъже и жени. Отборите-участници в „А“ РХГ участват задължително.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТИТЕ НА СРЕЩИ ОТ ‚А‘ РХГ –
МЪЖЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, СТК НАНАСЯ СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ В КАЛЕНДАРА:
-

Среща 1024 Локомотив ГО – НСА ще се проведе на 22 октомври 2017г. (неделя) от 18:00ч. в
спортна зала „Никола Петров“;

-

Среща 1032 Осъм – Локомотив ГО ще се проведе на 03 декември 2017г. (неделя) от 14:00ч. в
спортна зала „Никола Петров“;

ТРЕНЬОРСКО-МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ
Всеки треньор по хандбал трябва да попълни „Регистрационна карта на треньора”, която може да
бъде открита на следния линк: Формуляр

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
На 30.09.2017 г. (събота) от 10:30 ч. в спортна зала „Орловец“ – гр. Габрово се проведе заседание на НСКХ
при БФХ, на което присъстваха Председателя на комисията Михаил Башев и членовете доц. Росица Димкова,
Георги Дойчинов и Делян Генчев.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Анализ на представянето на съдии и делегати на провелия се на 09-10 Септември семинар.
2. Набелязване и разпределяне на бъдещите цели и задачи на НСКХ.
3. Разни
РЕШЕНИЯ
По т.1
Председателя на НСКХ направи анализ на представянето на съдиите и делегатите на провелия се на 09-10
Септември семинар – дванадесет (12) делегата (от общо 18) са покрили успешно теоретичния тест и едва четири
(4) съдийски двойки (от общо 17) са покрили изцяло заложените от НСКХ минимални изисквания за теоретична и
физическа подготовка.
Във връзка с изложените данни, НСКХ взе решение към момента да даде лиценз „А“ на всички явили се, а
в края на м. Януари 2018 г. да се проведе семинар, който ще е поправителен за незадоволително
представилите се съдии и делегати. НСКХ счита, че 4 месеца са достатъчно време за повишаване, както на
физическата подготовка, така и на теоретичната.

По т.2
 НСКХ възложи на членовете Красимир Илиев и Делян Генчев да изготвят проект за актуализация на
нормативните документи свързани с работата на колегията – Устройствен правилник на НСКХ, Правилник за
дейността и статута на съдията и Правилник за дейността и статута на делегата.
 НСКХ възложи на доц. Росица Димкова и Делян Генчев да изготвят програма за развитие на млади
съдии. В тази връзка НСКХ изисква от ЗСКХ да предоставят месечни справки за назначенията на всички срещи в
съответната зона. Образец на справката ще бъде изпратен на всеки председател на ЗСКХ.
 НСКХ възложи на доц. Росица Димкова и Делян Генчев да проучат възможността за
закупуване/ушиване на официални сака за всички делегати, с които същите ще бъдат длъжни да изпълняват
своите назнчения на срещи от Вътрешния спортен календар.
 НСКХ реши съдиите да ръководят всички срещи от календара на „А“ РХГ – мъже и жени с фланелка
и гащета “Kempa”, като комисията възложи на Михаил Башев и Георги Дойчинов да организират закупуването на
съдийски екипи за всички, които към момента нямат и практически не могат да изпълнят горепосоченото изискване.
По т.3
 НСКХ не приема за нормално случилото се по време на срещата между отборите на Пирин и
Спартак и счита, че такива инциденти влияят негативно на имиджа на нашия спорт. НСКХ препоръчва на ХК Пирин
да се предприеме мерки за подсилване на охраната при своите домакински мачове, както и да подсигури
безопасна буферна зона зад резервните скамейки и съдийската маса, където състезатели, официални и
длъжностни лица а изпълняват своите задължения.
 НСКХ напомня на всички делегати, че една от техните задачи преди срещата е да се срещне с
охраната на мача, да провери заповедта, с която е назначена, както и да я инструктира за задълженията й преди,
по време и след срещата.
 НСКХ препоръчва на всички делегати да обръщат внимание на отборите за прилагане на правилото
за екипировката
 НСКХ напомня на всички делегати, че техен ангажимент е да контролират дали домакините
подсигуряват баджове (А, B, C, D) за официалните лица на двата отбора, зелени карти за тийм тайм аут, карти за
контузен и отстранен състезател, времеизмервателно устройство, както и резервен хронометър, като липсата на
някое от гореизброените следва да се опише в доклада на срещата.
 НСКХ напомня на всички съдии и делегати, че е тяхно задължение да следят бюлетина и когато е
необходимо, в срок да подават изисканата информация.
 НСКХ уведомява всички съдии и делегати, че назначенията за предстоящите срещи от календара
на БФХ се публикуват в сайта на БФХ , също и на следния адрес: Назначения - съдии и делегати

ОТБОРИ

 Нашият делегат на EHF Делян Генчев получи назначение за срещата от втори кръг в турнира
“EHF Cup” за мъже в Нашице (Хърватска)
14.10.2017, 18:00ч.

RK Nexe (CRO) – Polva Serviti (EST)
Съдии: Boricic/Markovic (SRB)

 Съдийската ни двойка Светослав Йовчев/Звезделин Йончев ще ръководи срещата-реванш
от втори кръг на турнира „Challenge Cup” за мъже в Пафос (Кипър)
14.10.2017, 17:30ч.

Proodeftikos Paphos (CYP) – Konjuh Zivinice (BIH)
Делегат: Panagiotis Antonopoulos (GRE)

 Съдийската ни двойка Силвия Марковска/Йонко Вутов ще ръководи срещите от втори кръг
на турнира „EHF Cup” за жени в Кастамону (Турция)
14.10.2017, 15:00ч.
14.10.2017, 17:00ч.

Kastamonu Belediyesi GSK (TUR) – Super Amara Bera Bera (ESP)
Super Amara Bera Bera (ESP) – Kastamonu Belediyesi GSK (TUR)
Делегат: Efstratios Kyriakoulias (GRE)

 Съдийската ни двойка Георги Дойчинов/Юлиан Горецов ще ръководи срещата от втори
кръг на турнира „EHF Cup” за жени в Дижон (Франция)
14.10.2017, 20:00ч.

Cercle Dijon Bourgogne (FRA) – Kobenhavn Hanbold (DEN)
Делегат: Jose Jorge (POR)

