Отчет
За дейността на Българската федерация по джудо за 2016 г.
През отчетната година основни усилия бяха насочени към обезпечаване на условия
за пълноценна подготовка на състезателите с потенциални възможности да спечелят квоти
за олимпийските игри в Рио де Жанейро.Освен тях усилията бяха насочени за осигуряване
на пълноценното участие на нашите състезатели в турнирите от веригата Световна и
Европейка купа, а така също и в Световните и Европейските първенства за различните
възрастови групи.През отчетната година продължи доброто представяне на нашите
състезатели на международното татами. Въпреки, че броят на медалите е по-малък в
сравнение с предходната година стойността на спечелените през годината е по-голяма.
Два медала от европейско първенство за мъже и жени на Ивелина Илиева – сребърен и
на Ивайло Иванов – бронзов.Следва да отбележим и доброто представяне на Ивайло
Иванов на Олимпийските игри, където се нареди на седмо място в категорията си.
Присъствието на още един български състезател на Олимпиадата в лицето на Янислав
Герчев е добър атестат за страната ни.
На церемонията по случай връчването на наградите на десетте най-добри
спортисти на годината извън десетката беше отличен Ивайло Иванов като най-добрият
млад състезател за 2016 г.
Тези успехи и признания се дължат на упоритата работа на ръководството на
федерацията и неговата съвместна работа с треньорите и клубовете с помощта на
Министерството на младежта и спорта.
Дейността на федерацията не мини и без сътресения.Решенията на УС за централизирана
подготовка предизвикаха някой проблеми между УС и треньори на спортни
клубове.Медиини изяви на треньори и състезатели повлияха сериозно на авторитета на
федерацията, което е недопустимо.
През изминалата 2016 година имаме картотекирани1 950 състезатели от които по
възраст се разделят по следния начин: до 10 години-140, до 14 години-690, до 16 години380,до 19 години-370, до 23 години-180 и над 23 години-190. Тези състезатели са членове
на спортни клубове, които са членове на БФД от тях 62 взеха участие в държавните
първенства, а 47 спечелиха медали. До м.декември 2016 г.в БФД членуваха 94 спортни
клуба. През отчетната година не бяха заличени клубове, а 3 бяха приети за нови членове.
За подготовката на българските джудисти работиха 124 треньори от които 86с
висше образование и 38 със средно.
През 2016 г. спортните клубове бяха финансирани с 215 559 лева, които се
разпределяха по траншове за 4 тримесечия.

Държавен спортен календар
Всички състезания от Държавният спортен календар бяха проведени по предварителната
програма. Те минаха при добра организация.Броят на състезателите в сравнение с
миналата година е увеличен незначително.Наблюдава се тенденция за намаляване броят
на състезателките момичета от 112 на 71 и на девойките младша възраст от 87 на 66. За
разлика от тях при момчетата и юношите младша възраст имаме ръст, макар и малък –
момчета от 296 на 306 и юноши младша възраст от 199 на 207. При юношите и девойките
старша възраст имаме минимално намаляване на броя състезатели в сравнение с
миналата година. Броят на клубовете участващи в държавните лични първенства в
различните възрастови групи се е запазил в общи линии.Значително е увеличен броят на
клубовете представящи участници в първенствата при момчетата. Все още обаче има
клубове които идват само с по един състезател.Техният процент в групите на юношите и

девойките младша възраст е над 30%. В това отношение е необходимо треньорите да
подобрят работата си по привличане на състезатели във всички теглови категории.
През отчетният период продължи стабилното представяне на отборите ЦСКА,
Локомотив – София, Илинден – София, СА Ставен – Сливен,Хаджи Димитър-Сливен и др.
Значителен напредък отбелязват отборите на Кодокан – Пазарджик, Чавдар – Троян
и др.
Спортните училища, с които клубовете работят добре са в гр. София и гр.Сливен
Спортнот училище отбелязващо подобрение е в гр.Перник.
Като резултат от представянето в личните държавни шампионати клубовете се
подреждат както следва :
мъже и жени – НСА, Локомотив – София, ЦСКА ,Кодоканпазарджик и Биоком – Ставен-Сливен.
младежи и девойки – ЦСКА, Локомотив – София, Недьо Ранчев – Стара Загора и
Хаджи Димитър-Сливен
юноши и девойки старша възраст – ЦСКА, Илинден,Кодокан-Пазарджик,Хаджи
Димитър-Сливен.
юноши и девойки младша
възраст – Локомотив-София,Кодокан –
Пазарджик,Илинден,Тополовград.
момчета
и
момичета
–
Илинден
–
София,
Кодокан-Пазарджик,СК
Топалов,Хасково,Хаджи Димитър-Сливен.
Отборните шампионати преминаха при голям интерес. Броят на участващите
клубове в тях обаче не се увеличава.Драстично намаляват отборите в женското
направление в сравнение с предишната година.При момичетата са намалели от 10 на 3,
при девойките младша възраст от 10 на 4, при девойките старша от12 на 9.Само при
девойките се е запазило съотношението 11 на 11.В мъжкото направление имаме също
намаление но много по-малко. Само при момчетата отборите са се увеличили с един от 17
на 18. Петнадесет спортни клуба са спечелили купи в отборната надпревара, като наймного е спечелил СК Илинден – София – седем от които една – златна, една сребърна и
пет – бронзови. Втори по брой спечелени купи е СК Локомотив – София с шест от които
две златни, една сребърна и три бронзови.

Анализ на държавния спортен календар
Не повече от 5-6 състезатели от всяка възрастова група се доближават до
европейското ниво, а останалите участници показват равнище, което е далеч от
европейското джудо.
На лице са комплекс от слабости във всички компоненти на състезателното джудо,
а по-точно недостатъчен арсенал от технике, комбинации, преходи, защита и
партер.
При наличие на много големи количествени показатели-преминаването им в
качество е много трудно и слабо, което означава, че треньорите в спортните
клубове трябва да работят за техническото израстване на състезателите от найранна възраст.
Съществуват проблеми с дисциплината на състезатели и треньори, чието
поведение понякога преминава границите на нормалното възпитание.Има и
реплики спрямо съдиите, което пречи на нормалното провеждане на първенствата,
за което Дисциплинарната комисия и УС на федерацията трябва да предприемат
по-строги действия.

Турнири провеждани в България
През отчетната година се проведоха традиционните турнири, които се провеждат от
спортните клубове по места.Запазиха своят ранг турнирите в Монтана провеждан за 23
път,турнира Янко Димов със своето 19 издание, Олимпия – София за 14
път, Недьо
Ранчев - 12 пъти. Пазарджик за 10 път и Сливен Устойчивост показаха Илинден – София
и Локомотив – София, които са на път да превърнат своите турнири в традиционни. Освен
традиционните турнири през отчетният период се проведоха и четири нови, два от които
със силно международно участие и внушителен брой състезатели. Това са турнирите
организирани от СК Гладиатор 2014 – Пловдив и този в гр. Панагюрище организиран от СК
Топалов. Турнири се проведоха в гр. Русе организиран от СК Локомотив – Русе и гр. Перник
организиран от СК Перун – Перник.Всичките турнири традиционните и новите бяха
посрещнати с голям интерес от местната общественост, в тях дейно участие вземаха
местните общини начело със своите кметове.Това говори, че спорта джудо е станал любим
и разбираем спорт с голям авторитет. Особено положително е в тези турнири, че в тях се
дава възможност на съвсем малките джудисти да изпитат удоволствието да стъпят на
състезателното татами. Разшири се и участието на чуждестранни отбори, които не са само
от съседните държави, а и от по-далечни страни.Това също говори за нарасналият
международен авторитет на българската джудо.
Провежданите турнири са една добра опция за поддържане на спортната форма на
състезателите през цялата година и допълват отлично празнината от регулярни държавни
първенства.

Резултати от МСК
Провежданият турнир от веригата Световна купа в гр. София е първият турнир в
който вземаме участие. Това, че е у нас ни дава възможност да представим повече
състезатели в двете възрастови групи мъже и жени. В него нашата страна взе участие с 19
състезатели и 8 състезателки. От всичките участници имаме само един медал – сребърен
на Ивелина Илиева. При мъжете само Денислав Иванов зае седмо място, а при жените
освен медала имаме едно пето място на Бетина Темелкова. Останалите участници не
можаха да излезнат от групите и отпаднаха рано от борбата. Освен в турнира в София
български джудисти взеха участие още в 6 турнира от тази верига.В тях предимно
участваха Янислав Герчев и Ивайло Иванов. Освен тях в тези шест турнира са взели
участие още седем мъже. При жените извън турнира в София е участвала само Ивелина
Илиева още в един турнир.Въпреки малкият брои участници ние имаме спечени при
мъжете четири медала от които един сребърен и три бронзови. При жените единствен е
медала на Ивелина Илиева от турнира в София. Имаме и две пети и две седми места.
Тези резултати са постигнати в турнирите както следва:
гр. София – България –ЕК- 19 мъже – 23 срещи от които 5 победи и 18 загуби
8 жени – 14 срещи от които 6 победи и 8 загуби
отличия: 1 сребърен медал, 1 пето и 1 седмо места
гр.Париж-Франция-Гранд Шлем
отличия:1 сребърен медал
гр. Дюселдорф – Германия –Гранд При 2 мъже – 7 срещи от които 5 победи и 2 загуби
отличия : 1 бронзов медал
гр.Баку-Азербайджан-Гранд Шлем
отличия: 1 сребърен медал
гр.Тбилиси – Грузия –Гранд При 2 мъже – 8 срещи от които 4 победи и 4 загуби
отличия : 2 седми места
гр.Алма Ати – Казахстан – Гранд Шлем-1 мъж – 1 среща – 1 загуба

1 жена – 1 среща – 1 загуба
отличия – няма
гр.Самсун-Турция-Гранд При
отличия: 1 златен медал и едно пето место
гр. Мадрид – Испания – ЕК-2 мъже – 8 срещи от които2 победи и 2 загуби
отличия : 1 сребърен и 1 бронзов медали
гр. Белград – Сърбия – ЕК-4 мъже – 8 срещи от които 2 победи и 6 загуби
отличия : 1 пето място
гр. Токио – Япония – Гранд Шлем-4 мъже – 7 срещи от които 3 победи и 4 загуби
1 жена – 1 среща – 1 загуба
отличия : 1 бронзов медал
Българските състезатели мъже и жени взеха участие в Европейското първенство
което се състоя в гр. Казан – Русия.. На него постигнахме най-големите успехи през
отчетната година. Ивайло Иванов след четири победи спечели сребърен медал, а Ивелина
Илиева също след четири победи спечели сребърен медал, което е безспорен успех, сред
дългия период на контузии. Третият наш представител Янислав Герчев отпадна рано .На
Олимпийските игри в Рио де Жанейро имахме двама наши представители. Янислав Герчев
отпадна рано, но Ивайло Иванов се представи много добре нареждайки се на седмо място,
което е несъмнен успех за него.
През отчетната година взехме участие в Балканското първенство с петима мъже и
четири жени, но нямаме медали. Равносметката от нашето участие е 1 пето място, 3 седми
места и 1девето при мъжете и 3 пети места и 1 девето при жените.
Петима мъже взеха участие в Европейското първенство за мъже до 23 г, но всичките
отпаднаха рано.
През отчетният период броят на младежите и девойките участници в турнирите от
веригата Европейска купа значително беше намален. От 20 младежи през 2015 г на 12 през
2016 г. , при девойките е също от 11 на 6. Това обаче не намали ефекта от нашето
участие.Ние пак имаме забелязващо се присъствие на Европейското татами за тази
възрастова група. През отчетната година нашите млади джудисти взеха участие в шест
турнира, където спечелиха в тях 2 златни, 1 сребърен и 7 бронзови медала.
Тези резултати са постигнати в турнирите както следва
гр. Атина – Гърция – 4 младежи – 6 срещи – от които 2 победи и 4 загуби
5 девойки – 13 срещи от които 6 победи и 7 загуби
отличия : три трети места и едно пето
гр. Каунас – Литва – 1 младеж – 3 срещи от които 1 победа и 2загуби
отличия : няма
гр. Лайбниц – Австрия – 5 младежи – 10 срещи от които 5 победи и 5 загуби
4 девойки – 5 срещи от които 0 победи и 5 загуби
отличия : едно трето място
гр. Паркс – Унгария – 8 младежи – 15 срещи от които 5 победи и 10 загуби
3 девойки – 8 срещи от които 2 победи и 6 загуби
отличия: едно трето място и едно пето.
гр. Прага – Чехия – 3 младежи – 7 срещи от които 4 победи и 3 загуби
отличия : едно първо място
гр.Плоещ – Румъния – 8 младежи – 24 срещи от които13 победи и 11 загуби
5 девойки – 13 срещи от които 5 победи и 8 загуби
отличия : едно първо, едно второ и 2 трети маста
В Европейското първенство взехме участие с трима състезатели – един младеж и
две девойки. И тримата не можаха да се класират и отпаднаха рано от борбата.
Управителният съвет винаги е обръщал особено внимание на подрастващите
кадети и кадетки, като залог за постигане на успехи в бъдеще. През отчетната година броят

на кадетите и кадетките участници в турнири от веригата Европейска купа се е запазил
същият в сравнение с миналата година. За съжаление в турнирите в които сме взели
участие, а те са 6 на брой ние имаме спечелени само два медала, което е силно тревожно.
Ето резултатите от участието в турнирите:
Гр. Фугестирола – Испания – 1 кадет – 3 срещи от които 1 победа и 2 загуби
Отличия : единадесето място
Гр. Анталия – Турция – 2 кадети – 3 срещи от които 0 победи и 3 загуби
1 кадетка – 1 среща от която 1 загуба
Отличия : единадесето място
Гр. Загреб – Хърватска – 10 кадети – 33 срещи от които 18 победи и 15 загуби
7 кадетки – 15 срещи от които 3 победи и 12 загуби
Отличия : 1 второ място и 1 пето
Гр. Теплице – Чехия – 10 кадети – 28 срещи от които 14 победи и 14 загуби
2 кадетки – 4 срещи от които 1 победа и 3 загуби
Отличия : 1 пето и 1 седмо места
Гр. Клуж – Румъния – 1 кадет – 4 срещи от които 2 победи и 2 загуби
Отличия : единадесето място
Гр. Биелско Биала – Полша – 6 кадети – 15 срещи от които 8 победи и 7 загуби
2 кадетки – 2 срещи от които 2 загуби
Отличия : 1 второ място и 1 седмо място
Трима кадети взеха участие в Европейското първенство, но само Ивайло Димитров
се нареди на седмо място. Останалите представители отпаднаха рано.
На Балкански игри имаме следните резултати:
-кадети-2 бронзови медала
-младежи и девойки-2 бронзови медала
-юн. и девойки мл.възраст-1 златен,1 сребърен и три бронзови медала
Участието на нашите състезатели в международните турнири от всичките
възрастови групи са проведоха съгласно решението на Управителният съвет да се участва
там където имаме шансове за постигане на престижно класиране.

Участие на основните национални състезатели в
Олимпийските игри,Европейските първенства и Световните и Европейски купи
през 2016 година
1. Янислав Герчев – кат. 60 кг
Участва в Олимпийските игри и Европейското първенство – няма класиране
Световна и Европейска купа –
- София – няма класиране
-Париж-няма класиране
- Дюселдорф – няма класиране
- Тбилиси – седмо место
- Алмати – няма класиране
-Самсун-няма класиране
- Мадрид – второ место
- Токио - няма класиране
2. Ивайло Иванов – кат. 81 кг

Олимпийски игри – седмо място
Европейско първенство – трето място
Световна и Европейска купи –
-София – отпада
-Париж-Второ место
-Дюселдорф – трето място
-Баку-второ место
-Тбилиси – седмо място
-Самсун-1 место
-Мадрид – Трето място
-Токио – трето място
3. Денислав Иванов – кат. 60 кг
Европейско първенство младежи – няма класиране
Европейски купи младежи
Лайбниц – трето място
Пакс – трето място
Прага – първо място
Плоещ – първо място
4.Ивелина Илиева – кат. 57 кг
Европейско първенство – второ място
Световна и Европейска купа
София – второ място
Алмати – отпада
Токио - отпада

Анализ на представянето на Националните отбори в международни
състезания
За разлика от последните 8 години, когато в долните възрастови групи-кадети, младежи и
девойки до 23 год завоювахме между 4 и 6 медала от европейско и световно първенство
през 2016 г, в тези възрастови групи представянето беше слабо,което поставя сериозен
проблем пред треньорите в спортните клубове да работят сериозно във всички аспекти
на техническата подготовка.За сметка на това постигнахме много-добър резултат при
мъже и жени на европейско първенство-сребъден и бронзов медал а също така на
редица Гранд Шлем,Гран При, Европейски купи и призови класирания в тази възраст.
Необходимо е да се работи за повишаване на фунционалното ниво на състезателите ,да
се усъвършенстват тактически и не на последно място да се работи по модел на
основните противници на международното татами.Трябва да се използват възможностите
на научно-приложната лаборатория за проследяване на състоянието на основните
състезатели във всеки един момент.

Медицинско осигуряване
Лекар на националните отбори до месец март беше д-р Константин Гугушев.
В последствие той беше сменен с доктор Стоян Димитров-лекар с много сериозна
практика и знания в областа на спорта.Той решава всички проблеми, свързани с
травми,заболявания,операционна намеса,възстановителни процедури,лабораторни
изследвания на националните отбори.След излизане на резултатите от изследванията се
извършва изслушване и анализ в присъствие на лекаря и треньорите на националния
отбор.Новоизградената научно-приложна лаборатория в лицето на Ангел Петров е от
голяма полза за състезатели и треньори по отношение на натоварване и възстановяване.

Треньорски съвет
Треньорския съвет се състои от 19 души, негов председател е г-н Петьо Колев.
Избира се от Общото събрание на треньорите в него по право влизат треньорите на
националните отбори.През 2016 г треньорския съвет изготви Наредбата за провеждане
на държавни първенства и турнири и наредбата за финансиране на СК, обсъди и прие
плановете на Националните отбори, уточни Държавния спортен календар и предостави
тези документи на УС за утвърждаване .
През 2016 г бяха проведени три заседания на треньорския съвет.

Управителен съвет
През 2016 г бяха проведени 11 заседания на Управителния съвет, който се състои от 15
членове.УС утвърди длъжностните характеристики на Генералния секретар, Спортния
директор и Главния треньор. УС приема нови спортни клубове и решава за заличаването
на такива . Всички първенства се провеждат по утвърдена от УС Наредба , която е
задължителна за всички клубове.УС утвърди правила и критерии за работата на БФ
Джудо. В компетенцията на УС са въпроси и жалби от отделни спортисти или спортни
клубове.

Дисциплинарна комисия
Дисциплинарната комисия се състои от 5 члена.
През 2016 г. тя проведе 4 заседания във връзка с наказания на треньори и състезатели,
показали прояви несъвместими с духа на джудото, които за съжаление се увеличават.

Кю-Дан Комисия
Комисията с председател Емил Прокопов и членове: Любов Гълъбова, Анжелина Янева,
Свилен Скерлев и Петьо Колев, не проведе нито едно заседание през отчетната година,
като УС на БФ Джудо трябва да вземе спешни решения за актуализиране състава на тази
комисия и започване сериозна работа по отношение на техническата подготовка на
състезателите в България, която в 90 % е далеч от средното европейско ниво.

Съдийска колегия
Работата на съдийската колегия се ръководи от Правилника и Наредбата.
През 2016 г бяха проведени 2 съдийски семинара. Разполагаме с 57 съдии, от които
1 ниво-12 ; 2 ниво-6 ; Републиканска категория-35 ; Международна категория-4
Председателя на съдийската колегия Николина Димитрова взе участие на семинара
организиран от Световната федерация по джудо в Япония и семинара организиран от
Европейския съюз по джудо във Вроцлав, на които всички участници се запознаха с
новостите на състезателния и съдийски правилник след което бяха предадени на съдиите
към БФ Джудо.През 2016 г съдийската колегия проведе 3 заседания.

Меджународна дейност
През месец декември беше проведен конгреса на европейския съюз по джудо в Атина.
БФ Джудо бе представена от Генералния секретар на федерацията Асен Коруджиев.
На конгреса бе направен отчет за дейността на всички комисии на Европейския джудо
съюз през 2016 г.Бе проведен избор за всички позиции в изпълнителното бюро на
Европейския съюз.Някои от членовете преминаха на работа в Световната Федерация по
джудо, други прекратиха дейноста си, но по-голямата част запазиха позициите си.
На Конгреса бяха поканени всички Европейски медалисти от Рио 2016 г. и бяха
тържествено почетени и уважени от ръководството на Европейския съюз по джудо.
На административния семинар на Европейския съюз по джудо във Виена присъства Ген.
секретар Асен Коруджиев , където бе утвърден календара на Европейския съюз по джудо
за 2017 г. а също така бяха обсъдени и приети предложения, относно структурата и
работата на системата за регистрация на всички състезатели в Международния спортен
календар.

