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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ 22.07.2015 

 
Днес 22.07.2015 (сряда) от 10:30 часа се проведе първото заседание на треньорски съвет по ски бягане. 
 
Присъстваха следните членове: 
Г-н Петър Панков, г-нПарашкев Костадинов, СК „Ком”, г-н Костадин Митков, АСК „Александър Логистикс”, г-н 
Иван Бирников,  СК „НСА”, г-жа Даниела Минкова- Машова, Организатор направление „Ски бягане”, г-н Пламен 
Недяков,  Старши треньор национален отбор ски бягане и г-н Симеон Калчев, Консултативен съвет, БФСки 
    
Участник в заседанието беше г-жаПепа Мицева, Генерален секретар, БФСки  
 
Не присъстваха: 
Г-н Мано Кетенлиев, г-жа Лиляна Кръстева, СК „Рилски скиор” и г-н Добромир Добрев, СК „Узана 2007” 
     
 

1. Възлага се на г-н Петър Панков, г-н Парашкев Костадинов и г-н Симеон Калчев да изготвят „Правилник 
за работата и дейността на треньорския съвет”. Бяха изказани различни мнения. 

Предложенията е необходимо да бъдат изпращани до всички членове в срок до 27.07.2015г.. 
Изготвяне на цялостен документ за разглеждане до 31.07.2015г. 

 
2. Във връзка с Наредбата за ДСК сезон 2015/16 , изработването и се възлага  на г-н  Мано Кетенлиев, г-н 

Иван Бирников и г-жа Даниела Машова. 
Срокове: Предложения до 31.07.2015г., изготвяне до 10.08.2015г. 
 
Поставени бяха въпроси от г-н  Петър Панков 
 Съобразен ли е календара с БФ Биатлон, БФ Ориентиране и БФ Мастер? 
Г-жа Машова информира, че само БФ Ски до момента има изготвен такъв и другите федерации ще трябва да се 
съобразят с него. 
 Възможно ли е в календара да бъде включен Балкански ски маратон с дата на проявата първата седмица 

на април?   
Всички присъстващи бяха съгласни, но беше отбелязано, че трябва да се следва утвърдения ред на заявки: Ски 
клуб и/или Община. 
  Предлага да проучи въпросът с възможностите на Витоша ски за организиране на състезание по ски бягане 

в края на месец януари. 
Всички присъстващи бяха съгласни, със същата забележка. 
 
Даниела Машова предложи - летните състезания с ролкови ски и крос от Календара да не бъдат валидни за КБ, 
КН и Ранг листа, а само за държавно финансиране. Изказани бяха различни мнения „за” и „против”, като в края 
на дискусията всички се обединиха около предложението на г-н Костадинов, летните състезания да отпаднат от 
класирането за КН и КБ, а да останат в калкулирането на ранг листа и точките за държавно финансиране. 
 
Парашкев Костадинов предложи –дисциплината класически в изкачване на ДЛП, да се проведе на същото 
трасе за свободен стил (Белмекен). Да се коментира датата за ДЛП, според него е много рано. 
Бяха изложени и други мнения, които подкрепяха посочената дата в Проекто-Календара, тъй като тя е 
съобразена и с други фактори. 
 
 
Следващо заседание на ТС 5.08.2015, 10:30 часа в офиса на БФ Ски на бул. „Васил Левски” №75 
       
 
      Протоколчик:        

Даниела Машова 
Организатор направление „ски бягане” 
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