БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ

София 1404, бул. „България” № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82
факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com

ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ 05.08.2015
Днес 05.08.2015 (сряда) от 10:30 часа беше обявено заседание на треньорски съвет по ски бягане. Започна в
11:05 часа и приключи в 12:58 часа.
Присъстваха подадените от СК представители за членове на ТС :
г-н Парашкев Костадинов, СК „Ком”и г-н Иван Бирников, СК „НСА”;
Участници в заседанието бяха г-жа Пепа Мицева, Генерален секретар, БФСки, г-жа Даниела Минкова- Машова,
Организатор направление „Ски бягане и г-н Симеон Калчев, Консултативен съвет, БФСки; Петър Панков;
На заседание на треньорски съвет от 22.07.2015 бяха сформирани две работни групи за изработване на
“Правилник за работата и дейността на треньорския съвет” и „Наредба” за ДСК сезон 2015/16:
 Групата в състав Костадинов, Панков и Калчев трябваше за изготвят “Правилник за работата и
дейността на треньорския съвет”, работеха самостоятелно и предложиха три самостоятелни материала.
Възложено беше на същата група да изготвят единен документ за разглеждане.
Във връзка с приетите критерии за членовете на ТС, отново разискван беше и състава. Постъпиха две
предложения.
г-н Панков предложи - Треньорския съвет (ТС) да бъде обществен орган, без да попадат щатни служители на
БФ Ски, след обсъжданията се стигна до извод, че е целесъобразно.
г-жа Машова предложи- С оглед изпратените до СК критериите за състава на ТС да бъдат включени и
специалисти/ деятели. Треньорския съвет (ТС) да бъде изграден на по широка основа, като негови членове
бъдат и Организатор направление „Ски бягане” -Даниела Машова; Старши треньора на националният отборПламен Недялков и Симеон Калчев, член Консултативен съвет.
Считам, че тези две предложения трябва да бъдат одобрени от клубовете и вашето становище, кой от
варианттите да бъде предложен за утвърждаване от УС.

Във връзка с изработване на Наредба за ДСК сезон 2015/16, беше възложена на Кетенлиев, Бирников
и Машова. На предложената такава от Машова, Кетенлиев бяха направени незначителни корекции.
Г-н Костадинов отново коментира дисциплината в класически стил от ДЛП, да се проведе на трасето за
свободен стил (Белмекен). Според г-н Костадинов датата е много рано.
Бяха изложени и други мнения, които подкрепиха посочената дата и място в Проекто-Календара.
Очаквам становището ви до 13.08.2015, след поставения срок считаме, че Наредбата приета.
Мано Кетенлиев

……………………………………

Петър Панков

……………………………………

Лиляна Кръстева, СК „Рилски скиор”

…………………………………….

Добромир Добрев, СК „Узана 2007”

……………………………………

Парашкев Костадинов, СК „Ком”

…………………………………..

Костадин Митков, АСК „Александър Логистикс”

…………………………………..

Иван Бирников, СК „НСА”

……………………………………

Пламен Недяков, Старши треньор национален отбор

…………………………………..
1

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ

София 1404, бул. „България” № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82
факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com

Даниела Минкова- Машова, Организатор направление „Ски бягане”

……………………………………

Симеон Калчев Консултативен съвет, БФСки

……………………………………

Пепа Мицева, Генерален секретар, БФСки

…………………………………….

Следващо заседание на ТС 16.09.2015, 10:30 часа в офиса на БФ Ски на бул. „Васил Левски” №75
Дневен ред
1. Приемане на“Правилник за работата и дейността на треньорския съвет”.
2. Обсъждане на резултати от ДЛП.
3. 3. Разни
Протоколчик:

Даниела Машова
Организатор направление „ски бягане”
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