ПРОТОКОЛ N 26
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ЯХТ КЛУБ “КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА”
Днес, 12.07.2016 година в гр. Варна се проведе заседание на
Управителния съвет на Сдружение “ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ
ВАРНА”. На заседанието присъстваха следните членове на Управителния
съвет:
1.
2.
3.
4.
5.

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
ЕМИЛ КОСТУРКОВ
СВИЛЕН ДОЙКОВ
ЮРИ СТАНКОВ
ТОДОР АДАМОВ

Установи се, че е на лице необходимият кворум.
Дневен ред:
1. Постъпило оплакване от Александър Калчев от 10.07.2016, относно
състезателно-тренировъчния процес в представителният детски отбор и
предложение за наемане на нов треньор в школата
По т. 1 от дневният ред, след обсъждане и с цел повишаване на
безопасността на децата по време на тренировки и участие в регати,
единодушно се взеха следните решения:
А.) Касаещи безопасността:
1. На състезания извън Варна ще ходят винаги по 2-ма треньори с до 16
състезатели. Изборът им ще бъде съгласно актуалната ранглиста за
съответния клас;
2. Децата от клас Оптимист ще се разделят на две групи по 5-8 деца и
Тодор Христов ще прави с всяка група по една тренировка на ден. Към помалката група ще се присъединят двамата състезатели от клас Лазер;
3. Ще се въведе форма за обратна връзка, която ще се изпраща на
родителите след всяко състезания, в която да опишат впечатленията си от
организацията. Така се надяваме да подобрим този процес и да сведем
рисковете за децата до минимум.
Б.) Касаещи наемане на 4-ти треньор в детската школа:
Не приемаме предложението за назначаване на 4-ти треньор по
следните причини:
1. Вече има назначен един старши треньор и не смятаме, че е
целесъобразно да има втори такъв;
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2. Взимаме превантивни мерки съгласно точка А.2;
3. Кандидатът не е завършил НСА, което ние считаме, че е минимално
ниво за всеки един треньор на ЯК "Кап. Г. Георгиев"-Порт Варна;
4. Сдружението, поради големите разходи за заплати, не може да си
позволи допълнителни разходи, дори и за минимална заплата;
Към настоящият проткол се прикрепя и постъпилият имейл от
Александър Калчев.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
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Re: Предложение от Сашо Калчев
Подател: Aleksandar Kalchev <proff@abv.bg>
Дата: 10.07.2016 12:32
Получател: svilen.doykov@abv.bg

Уважами членове на УС,
След последните няколко регати на клас Оптимист, 420, Лазер и въпреки факта, че бе нает
помощник треньор Ви алармирам за изключително слабата организация и практическа липса на
възможност да се осигури безопасността на децата, както на вода, така и на брега. Отговорно
искам да Ви заявя, че на практика, особено във вчерните часове, няма никакъв контрол над тези
20 деца! В допълнение, треньорът Тодор Христов (старши треньор) на клуба няма практическа
възможност да обхване всички състезатели и така голяма част от тях са на самотек. Всички
родители заплащаме равни такси, а някои от нас са осигурили и материалната база на децата си,
като по този начин са освободили голяма тежест от сметката на Сдружението! Пак същите
участваме в логистиката на отбора, което съзнавате отново са средства, време и енергия. В
замяна обаче, поради натовареността на треньора не считам, че нашите деца получават
адекватното внимание и грижа. Децата стоят по цяла вечер будни, разхождат се неконтролирано,
включително, когато отборът е за граница и т.н. Няма адекватно наблюдение и осигуряване на
вода.
С цел избягване на горните проблеми, предлагам да бъде нает още един старши треньор за
Оптимист, който да се занимава с до пет деца. Същият да бъде нает от Сдружението на
минимална работна заплата, а родителите на тези до пет деца го дофинансират под друга форма.
Тоест родителите на въпросните деца продължават да заплащат таксата си от 120лв към
Сдружението, а то да плаща Мин.работна заплата на треньора. Сдружението се задължава и да
осигурява лодки, платна и други, съгласно действащата ранглиста на България, а не както до
момента - по симпатии. Родителите осигуряват тренировъчна лодка на треньора, както и
всичките му командировъчни / логистични разходи, включително на лодката, включително
гориво. Всички състезатели ходят единно на регати, като двамата треньори отговарят спортнотехнически са децата, които са им в групите и едновременно и солидарно за безопасността на
вода.
Критерии за подбор на децата - избор на родителите до изчерпване на въпросните пет бройки.
Треньор - добре известния и желан от предното ръководство Николай Василев. Същият, който е
открил за ветроходството Калоян Шантанов, Мартин Тодоров, Виляна Димитрова, Иван, Иво
Филчев, Ирко и много други, които и сега санв основата на отбора ни!
Очаквам становището Ви!
Поздрави,
Александър

-------- Оригинално писмо -------Oт: Свилен Дойков (svilen.doykov@abv.bg)
Относно: Предложение от Сашо Калчев

https://nm20.abv.bg/email/printm?mid=14574037492&fid=10

15/07/2016

Отпечатай

Page 2 of 2

До: proff@abv.bg, office@quadbike-bg.com, yuri@kmandd.com, paltrade@abv.bg,
tiadamov48@gmail.com
Изпратено на: 2016-07-08 20:35:57
Сашо,
В продължение на нашия разговор от днес, моля да изпратиш писмено предложение за
допълнителен треньор, който да се занимава с избрани деца. Нека да включва организационен,
материално-технически, финансов и административен аспекти. Очакваме да получим
автобиографията на треньора, както и критериите за избор на децата.
След получаване на предложението, ще го разгледаме на заседание на УС при първа възможност.
Благодаря предварително.
Поздрави
Свилен
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