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СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

От заседание на Спортно-техническата комисия 

 

Дата: 08.01.2021г. (петък)    

Час: 10:00-12:00    

Метод: „Он-лайн” конферентна връзка 

 

Участници: 

Георги Дойчинов  Председател  

Ирина Миладинова  Член 

Милен Янев  Член 

Симеон Съев  Член 

Теодор Илиев  Член 

 

 

По време на срещата беше разгледана актуалната сутиация с оглед на продължаващата 

пандемия от COVID-19 и епидемичната обстановка в страната. Съставът на комисията обърна 

сериозно внимание на Вътрешния спортен календар и оптимизацията му, за да бъдат 

реализирани всички планирани финални турнири през спортно-състезателната  2020/21. 

Съгласно изискванията на Министерството на младежта и спорта, всички картотекирани 

лица, навършили 18 год. подлежат на ежемесечен тест за наличие на COVID-19, извършван 

чрез PCR или Антиген тест. Тази разпоредба е детайлно разписана в „Правилата против 

разпространението на COVID-19” на БФХ, като тя ще бъде прилагана във всички състезания за 

юноши и девойки до 19 год., както и от всички отбори – участници в „А” и „Б” РХГ. 
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Турнир „Купа България-БФХ” 

СТК взе решение финалните турнири да бъдат проведени в рамките на два дни с до 6 

(шест) отбора, с изключение на финалния турнир за Девойки старша възраст Ж16, където при 

потвърдени заявки и от осемте отбора, първенството ще бъде 3 (три) дни. СТК определи 

датите за провеждане на квалификациите, както и на финалните сблъсъци, а именно: 

 

Девойки до 19 год. 

Финален турнир: 20-21 февруари 2021г. 

 

Младежи до 19 год. 

Квалификации: 05 февруари 2021г. 

Финален турнир: 27-28 февруари 2021г. 

 

Девойки старша възраст Ж16 

Финален турнир: 20-21 март 2021г. 

 

Юноши старша възраст М16 

Квалификации: 13/14 февруари 2021г. 

Финален турнир: 03-04 април 2021г. 

 

Девойки младша възраст Ж14 

Квалификации: 27/28 март 2021г. 

Финален турнир: 17-18 април 2021г. 
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Юноши младша възраст М14 

Квалификации: 20/21 март 2021г. 

Финален турнир: 17-18 април 2021г. 

 

Тъй като срокът за подаване на заявки за участие в турнира, както и за домакинство на 

финала изтече на преди няколко месеца, но поради негативните обстоятелства напоследък и 

съпътстващите ги промени, СТК определя нов срок, в който всички клубове, желаещи да 

вземат участие в турнира или да бъдат домакини, следва да препотвърдят (на e-mail: 

bfh@abv.bg) своето желание в срок до 20 януари 2021г. (сряда)!!! 

 

Зонални първенства 

Поради въведените рестрикции от страна на правителството на Р България, календарът в 

четирите ЗСХ през есенния полусезон беше в голяма степен нереализиран. С оглед на 

гъстотата на Вътрешния спортен календар на БФХ, компенсирането на пропуснатите мачове е 

невъзможно. Поради това, СТК взе следното решение, което касае подрастващите: 

- При 10-годишните, да се планират и проведат турнири по мини-хандбал по зони, като всеки 

клуб се задължава да вземе участие в минимум 1 (един) турнир. 

- За възрастовите групи момичета и момчета до 11 и до 12 години задължително да се 

проведе зонален финал във всяка от четирите ЗСХ по програми, изготвени от изп. 

секретари. 

- Решение относно провеждането на зонални финали в останалите възрастови групи следва 

да се вземе от всеки ЗСХ в зависимост от готовността на участващите отбори. 

Участниците в горепосочените зонални първенства следва да препотвърдят своето участие 

пред изп. секретари в посочен от тях срок. 

 

Предложение до УС 

СТК възложи на Председателя на комисията да внесе в УС предложение за промяна на 

чл. 4.3.4 т Наредбата за провеждане на ДП и турнири, а именно – до края на извънредната 

обстановка в страната, минималния брой състезатели, които трябва да присъстват преди 

началото на среща от календара при подрастващите да бъде 8 (осем). 
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