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ПРАВИЛНИК   
 

за дейността на Треньорския съвет 
на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО СТИЛ “WTF” 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ І 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. Правилата регламентират дейността на Треньорския съвет на 

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО СТИЛ “WTF” /”Федерацията”/,  
 
Чл.2. Дейността на Треньорския съвет се основава на следните принципи: 

1. Ценностите Българска Федерация и ТАЕКУОНДО общността; 
2. Постигане на цялостно и устойчиво развитие на ТАЕКУОНДО като спорт и като 

бойно изкуство 
3. Постигане на високо спортно майсторство и растеж в постиженията на 

състезателите на БФТ без вреда за здравето; 
4. Стремеж към развитие и съвършенство; 
5. Повишаване на образователна подготовка; 

 
 

 
РАЗДЕЛ ІI 

СЪСТАВ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 
 

Чл.3. (1) Треньорският съвет се избира от УС на Федерацията. 
(2) Треньорския съвет се сформира от две комисии – направление Спаринг и 

направление Пумсе;   
(3) Треньорският съвет във всяко направление се състои от минимум три лица; 
(4) Състав на треньорски съвет: 
- Председател на треньорския съвет – избира се от членовете на Треньорски 

съвет; 
- Членове – личните треньори на състезатели включени в програмата за 

финансиране на ММС за конкретната година; 
(5) УС може да избере по свое усмотрение и други изтъкнати треньори и 

специалисти извън списъка в предходната алинея за членове на Треньорския съвет. 
(6) Заседанията на треньорския съвет са в пряка координация с Генералния 

секретар на Федерацията. За всички заседания се води протокол.  
(7) Заседанията на треньорския съвет могат да бъдат открити по решение на 

същия.   
 
 

РАЗДЕЛ ІII 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

 
Чл.4.(1)  Треньорският съвет на Федерацията: 

1. Изучава и предлага практика и методология за обучение по таекуон-до WTF. 
Треньорският съвет се информира и подготвя за най-добрите световни 
практики и постижения със съдействието на БФТ; 
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2. Предлага на УС спортен календар, спортни мероприятия, семинари и други 
спортни прояви, както и изготвя тренировъчния план – програма за всяка 
календарна година в различните възрастови групи; 

3. Контролира подготовката на състезателите от националните гарнитури и 
изготвя всички необходими справки за отчетност към ММС и УС.   

4. Предлага на УС на БФТ проекто-състав на националния отбор (във всички 
възрастови групи), въз основа на действащите Правила и бюджет на БФТ; 

5. Изпълнява други функции и задачи, възложени от Председателя на 
Федерацията свързани с тяхната компетентност. 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІV 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.5. Настоящите правила са приети на основание чл.23, т.10 от Устава на 

Федерацията, с Решение на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ТАЕКУОН-ДО СТИЛ “WTF” на заседание от 17.11.2014 г.  

 
 
 
 
 

    Председател на Управителния съвет: 
 
 
 

……….....................................……….. 
(Андрей Георгиев) 


