До
Венцислав Игнатов
председател на УС на ЦПТК
Във връзка с постъпило уведомително писмо за възникнал инцидент на 19-02-2005
г. бих искал да изразя становището на дисциплинарната комисия към БФТ-ITF:
1. Тъй като писмото е постъпило на 25-02-2005 г. (6 дни след посочените събития),
то съгласно т.1.1 от Правилника на ДК при БФТ-ITF, същата не би трябвало официално да
разглежда постъпилото оплакване.
2. Въпреки това, ДК разгледа случая, т.к. в конкретните събития се забелязва една
тенденция, която касае всички практикуващи таекуон-до ITF в България. Имайки предвид
случилото се, ДК ще даде отговор на поставените от Вас въпроси, както и някои препоръки
към Треньорската комисия към БФТ-ITF.
И така по същество:
Нека първо прегледаме отправените обвинения към г-н Марио Богданов, V дан и гн Красимир Гергинов, VI дан в момент на провеждан от тях изпит в залата на АБЦ Клуб,
любезно предоставена за ползване от БФТ-ITF за провеждане на мероприятие на
федерацията (затова е написано така и в писмото към клубовете).
1. По т.1 и т.4 (те са аналогични), т. 2 и т. 3: ДК комисия не вижда за какво
нарушение става дума в случая, напротив, становището е, че БФТ-ITF регулярно
информира своите членове за работата си, провежданите мероприятия, събития, новини
чрез бюлетина и интернет страницата си. БФТ-ITF дава наистина възможност за изява на
практикуващите таекуон-до по твърде много начини, както и постоянно призовава
членовете си за по-активно участие в живота на организацията. Да не забравяме, че
възможността за изява не е повод да се уронва престижа на организацията и да се
проявява неконструктивна критика, целяща дискредитирането на който и да било неин
член.
2. По т.5: Да, наистина, всеки член е длъжен да пропагандира развитието на
таекуон-до, но по какъв начин? Във връзка с това, може би не е лошо да се обсъди
въпроса на следващото Общо събрание, вместо да се опитваме да наречем пропаганда
направеното от Вас, г-н В.Игнатов...
3. По т.6 и т.7: Да, прав сте! Наистина, ако член на сдружението вреди на
интересите на Федерацията, то УС може да го изключи. В конкретния случай до ДК няма
постъпило оплакване от УС, че някой вреди на интересите на БФТ. (Въпреки, че личното
ми мнение не е такова, но... за това по-нататък.)
4. По т.8, т.9 и т.10: Нарушени са основните принципи на таекуон-до. Бих казал, че
е нарушен основно принципа “Почтителност”. Ами Вие, г-н Игнатов, според описанието,
което сте дали, почтително ли се отнесохте към председателя и зам. председателя на
БФТ-ITF, носители на V и VI дан? Това ли означава почтителност, или просто от чисто
човешка гледна точка, нещо във възпитанието ни куца? Да, съгласен съм, че има хора,
които просто не биха реагирали на Вашето поведение, но това едва ли са хора, които се
вълнуват и интересуват от таекуон-до. В този смисъл оправдавам човешката реакция на
Марио Богданов и Красимир Гергинов. Честно казано и аз не бих запазил самообладание...
Така че, предизвиканата загуба на самообладание от меко казано нахалното Ви
поведение, доколкото Вие сам сте го описали, е най-малкото, което се е случило.

И по-нататък: “Нарушено е взаимоотношението Ученик-Инструктор”. Наистина,
замислете се, какво трябва да бъде това взаимоотношение! Доколкото забелязвам на Вас
ви липсват основни познания за поведението на практикуващия таекуон-до, които се учат
на първите тренировки – начин на влизане в залата, поздравяване, обръщане към
носителите на по-високи степени, а освен това и елементарно възпитание – дали е редно
да се снимат хора, без тяхното съгласие, особено когато целта на снимките, както се
разбра е пропаганда. Все пак цялата случка се е разиграла не във Вашата зала... Това
най-малкото предполага разрешение за влизане и заснемане. От друга страна, според
Конституцията на Р. България (чл. 32, ал.2) това, което е станало може да се третира като
нарушение на Върховния закон на Р. България. Доколкото разбрах е документирано и ако
някой желае може да предяви иск в съда спрямо явно изразено несъгласие за заснемане...
Няколко заключителни думи
И така, доколкото може да се говори за етика, ДК би искала в отделно свое
становище да изрази своите притеснения относно зачестилите системни нарушения на
етиката и отношенията “Ученик – Инструктор”, които се наблюдават в тренировъчните
зали, по време на състезания, изпити и семинари. Ако в конкретния случай Вие, г-н
Игнатов, не бъдете наказан за направените нарушения, то това е единствено поради
факта, че няма подадено оплакване от УС. Искам ясно да изразя становището на ДК към
БФТ-ITF, че повече такова поведение няма да бъде допускано без изключения. ДК ще
възложи на останалите комисии в рамките на БФТ-ITF да дадат ясно становище какво
трябва да бъде поведението на занимаващите се с таекуон-до спортисти, инструктори,
съдии и администрация.
София, 06-03-2005 г.

