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Уважаеми Дами и Господа,
Таекуон-до в България започва своето развитие и подем преди
около 20г. През тези години се направи много, много от нас
дадоха всичко от себе си, много други ги последваха, но много са
и тези които се разочароваха и оттеглиха.
В последните години ситуацията е доста усложнена, както у нас
така и в световен аспект. Ставаме свидетели на нелегитимни
“извънредни”конгреси, на поредица от безпринципни
“експулсирания”, на неколкократни разцепвания на международни
федерации, на тотално смесване на политика, бизнес и лични
интереси с бойното изкуство.
Днес има поне три международни федерации, които твърдят, че
те са “истинският I.T.F.”, с поредица от безумни аргументи, без да
показват нищо, като официални документи “черно на бяло”.
Въпреки това всички тези федерации провеждат състезания,
семинари и изпити. Продължават да подаряват (продават)
майсторски степени на дебели чичковци, да провъзгласяват
световни и европейски шампиони на състезания в които
участвуват 11 или 12 държави. Продължават да събират тлъсти
суми в кеш $$$ за така наречените “сертификати”, които ако не са
фалшиви, тъй като се издават от няколко федерации с едно и
също име, то определено нямат тази стойност, каквато имаха
сертификатите издавана от I.T.F . на ген. Чой Хонг Хи.
У нас се сблъскваме с една единствена самоцелно управлявана
федерация от хора, които са поставили личните си интереси над
всичко. Същите тези международни инструктори никога не са
показали публично сертификатите си за степените, който
претендират, че притежават. Въпросната федерация ловко успява
да държи членовете си тотално дезинформирани във всяко едно
отношение, но под пълен контрол. Членовете от своя стана се
озовават в положение “шах – шех” , необходимо е да жертват
достойнството си и да си “траят” в противен случай нито ще има
степени, нито медали от състезания, а за участие в националния
отбор и дума да не става. Въпреки това, някои от тях запазиха

достойнството си, като напуснаха федерацията, други подадоха
оставки, а трети още търсят верния път...
Предстой да се проведе форум на тема “Бъдеще за Таекуон-до в
България” с участието на представители на клубове по Таекуондо, представители на не правителствени организации,
потенциални спонсори, инструктори и бивши и настоящи
национални състезатели. Ще бъдат обсъдени следните теми:
• Възможностите за обединение на организациите и
практикуващите Таекуон-до в България от обща кауза.
• Варианти за създаване на нова демократична организация по
Таекуон-до, която официално да членува към една или повече
международни федерации. Възможностите същата да се
финансира не от членски внос, а сама да осигурява средства за
дейността си, за националният отбор и за подпомагане на
клубовете развиващи Таекуон-до.
• Национален отбор – ясни и обективни критерии за избор.
Прозрачност при подготовката за участието в състезания.
• Организиране и провеждане на състезания, открити национални
и международни турнири и включването в тях на нови и
атрактивни дисциплини.
• Въвеждане на единна обективна система за провеждане на
изпити за степени и сертифициране. Предоставяне на право на
инструкторите да провеждат сами изпити за степени в клубовете
си, както е навсякъде по света.
• Търсене на нови пътища за финансиране и спонсориране на
организациите занимаващи се с Таекуон-до.
Очакваме вашите мнения, предложения, коментари и въпроси на
tkd_forum@burntmail.com

С уважение:
Инициативен комитет “Бъдеще за Таекуон-до в България”
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Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

Таекуон-до в България започва своето развитие и подем преди около
20г. През тези години се направи много, много от нас дадоха всичко
от себе си, много други ги последваха, но много са и тези които се
разочароваха и оттеглиха.

във връзка с това започване и развитие може би ще е интересно
на някои да прочетат една статия по въпроса. А тук може да
намерите нейното продължение в част 2 и част 3.
тя е от вестник "Самурай", който любезно ми бе предоставен от
Зоро. и понеже него не го домързя да намери и изпрати вестника,
аз счетох че ще е престъпление от моя страна да не си дам също
малко труд
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Регистрация: 28-Януари 03

Страхотна статия. Не знаех, че е писано нещо такова. Аз самият
помня тези времена и много моменти от описаното (по онова
време не тренирах, защото за простосмъртни не беше лесно) но
имах приятели, които тренираха, обсъждаха се новинките,
тренирах "задочно" с тях. Това беше времето на въпроси "ама кой
стил е най-добрият" и така хората избираха какво да тренират
. Е, аз никога не съм бил фен на ТКД, но помня историята точно
такава, каквато е в статията. Помня и митингите за отстояване на
свободата на "Хан Аспарух" и опитите да се пъхнат БИ под
шапката ОСО ...
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бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

аз се спомням, че съществува(ше) още една международна
организация тогава освен ITF (International) и WTF (World)GTF(Global). да ме светне някой какво стана с нея? има ли я още,
разпаднала ли се е или се е обединила с някоя друга?
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 26-Февруари 03
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Grand Master Park Jung Tae е основателя на GTF.
И до ден днешен съществува.
За повече инфо - www.gtftaekwondo.com
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Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 26-Февруари 03
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Само да добавя нещо интересно - в сайта на GTF, пише че
формата
"Jook-Am - 2nd degree pattern - 95 Movements ", е най дългата
измисляна някога.
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Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

vladi, моляте дай малко повече инфо за тази форма и исторята й

Изпитателен Срок
2
19-Юни 03
Kozloduy
Tae Kwon Do
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Здравейте приятели,
Много добра идея. За кръглата маса и дискусията имам предвид.
Иначе много не съм съгласна с нападките срещу сегашното
ръководство на БФТ – АйТиЕф. Всяко управление е трудно,
отговорно, свързано с взимане на решения и реагиране на
ситуации с неизвестен край. Затова и сегашните хора във
федерацията взимат решения как да я ръководят, към коя
международна асоциация да членуват и т.н. Взимат ги, носят
отговорност за тях, критикуват ги, ако нещата не вървят добре (и
само как ги криткуват!), идва един ден, в който се оттеглят от
постовете си и тогава е време за равносметка.
Видях в Нета писмото на инструктора на Багатур, вижда се, че
много му тежи от цялата ситуация, и той е прав, наистина е прав.
Щеше да е страхотно, ако Бг имаше възможност да участва с
пълен национален отбор, и той заслужава място в състава му, и
се радваме, че е втори на ЕП. Само че… никой не е виновен за
финансовото състояние на БФТ и има поне две причини, да си
мисля, че те имат основание за решението си спрямо него, а не е
взето самоволно:
1. Все пак в БФТ са хора с международен опит, колкото и сега да
се прокрадват съмнения в това, повтарям – международен опит,
поглед върху големите международни състезания и щом те са
преценили, че не може да имаме участник в дисциплината Тъль
мъже до 4-ти дан, може би се смята, че там на наш представител
ще е много трудно, или че няма шансове за класиране напред,
или че участниците в тази дисциплина са на по-друго ниво от това
в Бг, все пак тук няма голяма конкуренция в нея. И като се има
предвид, че нац. отбор е максимално свит до състезателите,
които имат шансове да се представят добре и убедително… става
ясно защо някои дисциплини остават оголени. Разбира се,
страхотно е, че е успял да ги опровергае на ЕП, и все пак – иска
ми се да му кажа: Кураж и не се отказвай! Страшно много неща в
света пробиват страшно трудно, вярно е, че си се доказал още на
първото голямо международно състезание, но все пак явно трябва
да продължиш да се бориш - и за идеите си, и за правото си да
участваш. Не зная дали ще успееш, но ще създадеш прецедент за
тези след тебе.
2. Пак казвам, че сигурно основният проблем в БФТ е
финансовият. Не вярвам да има отрицателно отношение към

клубове и състезатели, просто на лагер се викат проверени и
доказани хора. Естествено е, че щом хората, които я ръководят и
осигуряват финансирането й, те да подбират участниците в нац.
отбор. Едно е, да получаваш пари от държавата и да ги
разпределяш, друго е издръжка от спонсори и членски внос на
клубове. Разбира се, че ще викнат на лагер само хора, за които
знаят че няма да ги подведат. За съжаление е така, но това си
има обективни причини. Разбира се, че сигурно има много
талантливи и доказани мъже и жени и особено – юноши и девойки
и извън трите клуба, които на практика съставят националния
отбор в момента. Но как да извикаш състезател, когото не
познаваш, да му се довериш за участие в голямо състезание, да
поемеш разходи по подготовката му и да рискуваш във всеки един
момент той да си тръгне по някаква причина. Затова нац. отбор е
свит само до проверени и изпитани хора, такива които няма да се
откажат посредата на лагера, защото са им дотежали
тренировките, няма да си тръгнат, защото са се скарали с
инструкторите… Затова и всеки, който иска да влезе в нац. отбор
за напред, трябва много да се доказва, много, и като характер и
като състезател, критериите не са само победи във вътрешните
състезания и физически заложби. Разбирам или поне – мисля, че
разбирам огорчението на част от инструкторите и високите
степени, особено в клубовете от провинцията. От тяхна гледна
точка изглежда, че колкото и да се трудят, и с години да се
занимават, и много да напреднат – каузата да вкарат свой
състезател в нац. отбор изглежда изгубена предварително. Още
повече че в провинцията се работи по-трудно отколкото в Сф, и
броят на занимаващите се е по-ограничен, и хората нямат пари за
такси, и разбирането и манталитета, особено на родителите е подруг, и инструкторът е ограничен във възможността си да се
развива и трябва само да предава това, което вече знае на
учениците си… естествено е, когато такъв човек има талантливо
дете, което е поспечелило някое и друго състезание и има
желание да се занимава с ТКД, да иска да го прати в нац. отбор –
и на лагер и дай Боже – на голямо състезание. И естествено е,
като не успее по причините, които посочих по-горе, направо да му
се отще да работи и да се трепе при тези мизерни условия и
заплащане (ако въобще го има). Само че за съжаление още дълго
ще трябва да се решава въпросът с финансирането на подобни
мероприятия.

А иначе, Бакърджиев е прав, наистина е прав, поне за начина, по
който са му поставени нещата, поне по отношение на стила и
езика, с който си комуникира БФТ с членовете си, има още какво
да се желае в посока – нормален разговор, без нападки, без
обиди. Вярвам, че това ще стане един ден…
Във всеки един спорт, всеки един наистина всеки един има
ръководен/административен орган (федерация), национален
отбор, определян от нея, национален треньор, също определян от
нея и аз лично съм на мнение, че след като тази федерация е
избрана/утвърдена от представители на всички клубове в странта,
нейните решения трябва да се спазват. Независимо, че с нещо
може да не сме съгласни, те трябва да се спазват. Иначе,
поставяйки под съмнение легитимността на най-високия
ръководен орган по ТКД в Бг (който, повтарям, клубовете сами са
утвърдили в един момент), поставяме под въпрос и цялата си
практика в съответното БИ. Лично аз съм против развяването на
сертификати за степени, включително и в Нета, и не разбирам
защо трябва нашите шефове на федерацията да показват
публично документите си за “степените, които претендират, че
владеят”. Добре, дори и да ги покажат, какво от това, веднага ще
скочи някой да обяснява, че те ги имат тези документи, ама не са
им издадени от “легитимната” асоциация. Така че за мен да
твърдиш, че имаш ен-ти дан в еди кое си БИ е въпрос на морал и
щом те казват, че имат, значи имат, и не съм аз човекът, който ще
им поиска доказателства, и ако някой няма – всички последици в
морален, а евентуално и в някакъв друг аспект остават за него; за
да не си усложняваме живота, аз наистина предлагам щом някой
твърди че има степен еди къде си, да се отнасяме с него като с
човек, който наистина има, ако няма – това ще лъсне в един
момент. Гледам в разни чужди сайтове, че тези хора са ту
международни съдии на големи състезания по ТКД, ту в различни
управителни и административни органи на подобни състезания,
следователно – щом някъде по света се отнасят с тях като с
легитимните представители на бг таекуондо, аз не мога да го
оспорвам.
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Таекуон-до
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10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Много дълъг постинг… а има и продължене…
Второ, ние не можем да променим международното положение на
ТКД в момента, имам предвид – същестуването на ен-брой
федерации, провеждането на паралелни СП и ЕП и т.н. Много
малко зависи от нас в това отношение. България може да постъпи
както всички останали държави: на базата на традиции,
ориентиране в обстановката и прогонози за бъдещето да
предприеме последователна политика на членство в една от
федерациите и да я отстоява. Това никак не е лека задача, никак,
освен това е и страшно отговорна и ако сегашното ръководство на
БФТ се нагърбва да вземе подобно решение, мисля, че то има
нужда от подкрепа поне вътре в страната си. Не разбирам какво
предлагате – като има три федерации АйТиЕф в света, ние да
имаме три такива федерации в България ли? Не е ли по-добре
въпреки всичко да имаме една? Не разбирам каква е идеята ви за
провежданите първенства с по 11 – 12 държави. Като ни
изглеждат нелегитимни, ние да не изпращаме национален отбор
ли? Ами след като цял свят изпраща… Освен това бг национален
отбор в момента, поне при мъжете и жените е едно относително
стабилно ядро, което се представя добре навън (относително),
състезателите му са натрупали опит, дадени са доста средства за
подготовката им, те са положили усилия и то не малко, дори
напротив … всичко това трябва да се реализира, пък макар и на
дублирано СП. Според мен не е проблем, че ще участваме на
едно от всички възможни СП или ЕП, това е решение на
административния орган, за което той си носи отговорност,
проблем е ако България като фурнаджийска лопата се обръща ту
към една, ту към друга международна асоциация и в този
всемирен хаос и объркване налита да участва ту тук, ту там, ту с
половин отбор, ту с втори състав на националния отбор и т.н. А и
лично за последното СП в Гърция… поправете ме ако греша, но
мисля, че легитимен международен форум в случая с ТКД е този,
където участва Корея… освен това не можем като Русия да си
позволим да пратим два отбора на двете СП. Националният отбор
се събира, за да представи нацията на международна проява, и
според мен сегашният я представя убедително, зная че със
сигурност много огорчени хора, които не са имали възможност да
влязат в него, да се готвят на високото ниво на националите,
смятат, че имат същия талант като тях, но не им се дава

възможност да го докажат, но нека наистина критериите да
попаднеш в отбора да са високи – тогава ще бъде и много поценна тази възможност, когато се удаде.
Впрочем, помните ли балканското в Сф миналата година? Като
домакини участвахме с два отбора, е и какво като се даде
възможност на състезатели от различни клубове да играят в
националните отбори на Бг – мъже, жени, юноши и девойки? Найдобре се представиха пак само тези от традиционния национален
отбор, за децата – т.е. – юношите и девойките в повечето случаи
не ми се говори, с изключение на единици (пак само от тези 3
клуба, които пращат състезатели в националния + Багатур и
Враца отвреме навреме) – останалите ги напляскваха още на
първата среща и то така ги напляскваха съседите от Сърбия и
Гърция, че не можеха да се видят. Така че, разбирам амбициите и
желанието повече клубове да бъдат представени на нац. ниво, но
нека се замислят инструкторите им дали са готови за него; в
последните години бг отборът дръпна доста напред, представя се
добре навън и за състезател на нац. ниво не е достатъчно две
години тренировка, зелено коланче и огромно желание…
Може би сегашната практика за вземане на степени в Бг е
различна от тази в света, т.е. – инструкторите на клуба да дават
степени до първи дан, но за Бг в момента тя е по-подходяща.
Първо, таекуондистите и клубовете не са чак толкова много в
страната и е хубаво наистина само и единствено комисия от
федерацията да дава степени – така в БФТ горе-долу ще имат
някакъв поглед върху работата в отделните клубове и съответно –
ще могат да си подбират примерно талантливи юноши и девойки
за състезания, защото децата растат и се развиват бързо и не
може да се разчита само на инструкторите им да ги предлагат за
нац.отбор, още повече – че тогава подборът става съвсем
субективен, само от отношението на инструктора. Освен това,
сегашната система е контрол за работата на инструкторите по
места. Освен това, някои клубове имат проблеми с наличието на
легитмни инструктори за по-кратки или по-дълги периоди от
дейността си (хората заминават в чужбина, не тренират известно
време заради травми, отиват да учат в други градове и т.н.) – не
мисля, че ако легитимният инструктор отсъства примерно за
няколко месеца, това трябва да лиши клубът му от възможността
да се яви на изпит, ако има кой да го проведе. В Бг е трудно всеки
един клуб по ТКД да има постоянно човек, носител на първи дан

(поне) за инструктор, има го само в 3-4 големи клуба, където
черните колани са повече от един, но има дори софийски клубове
(сещам се за три в момента), където има само един черен колан и
не може този човек да бъде непрекъснато в клуба си; просто днес
в Бг почти никой не може да се занимава само с БИ, има и други
неща, затова е правилно изпитите дори за най-ниските степени да
се провеждат от федерацията. Друг е въпросът, че е добре
комисията, която ги провежда в последните три години и
половина, да бъде малко по-строга (може би колкото в началото),
да се въведе пак теорията, изпитът да се организира и като вид
семинар – т.е. – с посочване на грешките на групата като цяло,
както и най-фрапиращите индивидуални грешки, с повече
контакти с хората - все пак – Бг не са чак толкова много
трениращите в момента (всички сме виждали като дойдат у нас
чужди майстори, които изпитват за степени в карате – винаги е
изпит+семинар). Провеждането на изпити както досега дава
възможност за уеднаквяване на техниката, защото иначе хората
от различните клубове ще се сбълскват само на състезания, а те в
Бг са ограничени.
Пак повтарям – идеята да се поставят наболели проблеми от ТКД
в Бг на дискусия е правилна, навременна, надявам се – и полезна.
Само че, нека дискусията да не представя нещата само от едната
им страна, т.е. – в Нега в момента се чува повече гласът на
недоволните от БФТ-АйТиЕф (ще кажете, че е така, защото той
никъде другаде не се чува…), ама нека да потърсим и другата
страна, т.е. – представителите на Управителния съвет на
федерацията, да им чуем аргументите, защото със сигурност на
някой нещо му убягва…
Съединението прави силата.
Ако действително догодина България е домакин на ЕП – хайде да
си разчистваме каквото има за разчистване в мръсните дворове
сега, да си извадим поуките, да се стегнем и истински, по
български да си направим едно хубаво състезание с добра
организация и убедително представяне. Доказали сме, че можем
по други поводи, приятели, да си подадем ръце още веднъж. Сега.
Успех!
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 26-Февруари 03

Публикувано: 01 Юли 2003 - 23:19

Nely,
всички федерации са създадени с
няколко цели, една от които е комерсиална - пари.
Какво да ти кажа, някой е решил, че иска своя собствена школа,
където да е най - главния, чувства се достатъчно добър относно
способностите си по съответното бойно изкуство и хайде... Иначе
относно коланите, смятам че има много черни колани, което не
значи, че всички си ги заслужават, но поне мисля, че Ким Унг Чол 8 дан в моята школа е достатъчно добър да преценява.
Да знаеш че на европейското ще ги смачкаме. Вярвай!

Jook-Am е псевдоним на гранд майстор Park Jung Tae.
"Jook" значи бамбукова пръчка, която израства бързо напред без
да се изкривява. "Am" е неподвижен твърд валчест камък, от
който бамбуковата пръчка установява своите корени, за да
формира структура, коята да не може да се клати.
Тази форма представлява (отразява) живота на Park Jung Tae и е
неговото усилие за съвършенство. 95-те движения на тази форма
символизират годната 1995, през която формата се е създала. В
цялата история на бойните изкуства тя е най - дългата форма
правена някога.
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

В тази връзка, за да не се упражняваме в голи словоблудства
само, ми се ще да хвърля и някои предложения, които по един
или друг повод сме си ги говорили помежду си (трениращите ТКД
в различни клубове; държа да подчертая, че повечето от
мненията са на хора с ученически степени и няколко години в ТКД
и почти никой от нас не е на ниво инструктор, нито е особено
ангажиран с административните дела на своя клуб). Така че ги
приемете само “за сведение”, както се казва, на много от точките

по-долу може би не си заслужава да се обръща внимание, но
добрата стара поговорка казва: Когато котките ги няма, мишките
танцуват. Или иначе казано, като хората, от които нещо зависи не
се обаждат, обаждат се тези, от които нищо не зависи.
1. Що се отнася до изпитите за степени. Всеки клуб да си има
твърдо определени дати в годината. Не е задължително да са 4,
може и две да са, но да се знаят поне приблизително (на
принципа: в …. клуб се провеждат изпити последната седмица на
март и последната на ноември примерно, като разбира се, ако
поради ангажименти на представителите на федерацията нещата
не могат да се изпълнят на 100 %, да се провеждат на найблизката възможна дата). Да се изясни възможността
трениращите от един клуб могат или не могат да се явяват на
изпит с друг клуб. В последната брошура на федерацията отпреди
няколко (?!) години (в тази връзка – кога ще я обновят, ще я
обновят ли въобще, защото макар и относително полезна, в нея
има неща, които се нуждаят от разяснение…) са посочени
изисквания за тренировъчно време – брой часове - за всяка
отделна степен. Или да се премахнат, защото не ми е ясно как до
момента някой следи за спазването им, според мен никой никак не
следи, или да се спазват – било като сведение от инструктора,
било като въпрос към явяващия се на изпит. Ясно ми е, та даже
ми е смешно, че никой не би казал: Да, аз не съм тренирал
необходимия брой часове за степента, за която се явявам… и все
пак – изпитващите да помислят дали да не задават подобен
въпрос. Не може в изискванията ти да пише: “Тренировъчно
време за подготовка за съответната степен ---- часа, т.е. – всеки
ден по два часа тренировки - за 6 месеца, през ден по два часа –
за 18 месеца”, а през 6 месеца хора да се явяват на изпити,
каквато е масовата практика в момента. Естествено, че никой не
тренира всеки ден, най-малкото това значи и събота и неделя, а
какво да кажат клубовете с по 3 тренировки седмично тогава?
След като всички са наясно, че това не действа, или да го махнат,
или да го съобразят с бг условия. Не че е най-важното, но все пак
е пример за недомислици, които като ги види външен човек ще
умре от смях…
2. Да се помисли сериозно за разпространението на ТКД извън
големите градове и по-специално – в Северна България. Като
цяло, повечето клубове са в Южна Бг, на север – почти само Русе,
Варна, Козлодуй. Не е добре така, в почти половин Бг няма ТКД, а

и там има достатъчно големи градове, а и по-малки, въобще – има
ли и ако има хората знаят ли ги – някакви по-облекчени
възможности за откриването на нов клуб, особено в по-малки
градове. Вярно е, че за да се развива ТКД на едно място, трябва
да има и подходящ човек за това, но все пак – не може ли да се
измислят някакви облекчения по отношение изискването за
степени, за да си инструктор в клуб, особено в по-малък град или
защо пък не – село. Според мен не е задължително непременно
да е първи дан поне, може и с цветно коланче, ако е достатъчно
опитен. В сума ти софийски клубове тренират хора от
провинцията, които учат в Сф, после някои от тях се връщат по
родните си места, защо да не им се помогне, ако имат желание да
бъдат инструктори по ТКД. В тази връзка, според мен много важно
е наличието на добра литература на Бг език по въпроса. Защо се
учи ТКД в НСА, а няма методики, учебници и други такива. Докога
само ще преписваме и превеждаме при това нескопосано
Енциклопедията. Да, разбирам, че тя е основата, но според мен
прилагането й в Бг изисква както оригиналният текст (преведен
едно към едно … от английски), така и Правилник за прилагането
й (Като аналог със закона за движение по пътищата и правилник
за неговото прилагане), т.е. – практиката в някой от по-големите
бг клубове по ТКД или от някой от преподавателите в НСА.
3. Съвсем конкретен въпрос: доколкото ми е известно, всяка
година клубовете от страната плащат членски внос към БФТ.
Имат ли някакви конкретни права срещу него, знаят ли ги и
ползват ли ги (тук не чакаме отговора: “От всеки един клуб зависи
дали ще ги знае и ползва тези права”). Защо Уставът на БФТ не е
достъпен в Нета? Също и Правилникът за провеждане на
състезания, който иначе се продава по 5 лева мисля? За сметка
на това е достъпен Законът за спорта?!
4. Четохте ли статията, качена от Ббобби. Аз съм много силно
впечатлена от нея. Искаше ми се и малко повече информация за
тези хора, първите, които са се занимавали с ТКД в Бг, къде са,
какво са, за авторката – също. Въобще – защо в сайта на
федерацията са отбелязани само успехите на международни
първенства, защо не се захване някой на базата на документи да
напише по-подробна история на ТКД в Бг – по дяволите,
историята далеч не е само факти, дори и такива неща са
изключително важни да се знаят, все пак – това е етап от
развитието на ТКД в Бг, етап, без който и сегашният етап нямаше

да го има. Ако ще се дава представянето на бг нац. отбор на
международни прояви – да се отбележи с по няколко думи за
всички първенства – СП и ЕП, където е участвал, а не само
медалите. Всичко е история, следователно пишете за всичко.
Например живо ме вълнува кой е първият клуб в провинцията.
Пишете за различните клубове, за различните инструктори, за
първите международни съдии на Бг, за разцепванията на
федерацията – има ли, няма ли…Ще кажете, че е много труд
всичко това. Много е. Ама е нужен. Стига с това “В последните
години Бг таекуон-до е в подем”. Да, ако се разсъждава по
представянето на нац. отбор на международни прояви – стават
все по-убедителни и мъжете и жените. В същото време, не ви ли
се струва, че губите почва в Бг откъм привърженици? Остава едно
твърдо, много твърдо ядро, а новите хора нещо силно оредяват.
Колко състезатели имаше на последното РП, което беше и доста
претупано? А на РП преди две години не бяха ли почти двойно
повече? Според мен онова беше подем, имаше състезание,
борба, а не като сега – по 4-5 участници в категория, които се
подреждат 1-во,2-ро и двама на 3-то място. Ще кажете, нещата си
идват на мястото, онова беше ентусиазъм, а сега са останали
само сериозните… Писна ми от сериозност (СЕИРозност), къде е
силата на подобни спортове (добре, не са спортове, а …) като ТКД
– не е ли именно в масовостта, а не толкова във високите спортни
постижения. Опасно е, когато от делата на федерацията се
оттеглят опитни хора .
5. Какво се прави, т.е. – нещо прави ли се по въпроса с
ангажирането на държавните институции – Министерството на
младежта и спорта с проблемите на БИ. Ей сега знам, че някой ще
ми се изсмеят мащабно и все пак вижте следващото.
А. Разбрахме, че преди 89-та държавата като цяло е спъвала
развитието на БИ в България, подробната история на КИБИ “Хан
Аспарух” в споменатата статия е само пример за това, а за
конкретния индивидуален натиск срещу отделни хора… сигурно
още никой никъде не може да каже колко е и какъв е бил. Днес
сме свидетели как повече от 15 години след това време, когато
умишлено се е пречило на развиването на БИ в България, в
отношението си към държавата, хората, които се занимават днес с
БИ са на почти същото ниво. Уж никой не ги преследва, никой не
им пречи, могат да правят това, което искат, а те продължават да
се крият от държавата. Т.е. – държавата е враг или в най-добрия

случай – незаинтересована. Хора, разберете, не може да
пренасяте отношение отпреди 15 години в днешната обстановка.
Държавата днес нито ви пречи, нито ви помага, но тя няма да
дойде при вас, вие трябва да идете при нея. Характерно за
тромавата административна държавна машина е да се
дистанцира от всичко, което не я засяга пряко, но също така –
характерно за държавните чиновници е понякога да вършат
работа, ако много им се досажда и им се досажда с конкретни
искания, подплатени с аргументи. В началото на 90-те години
клубовете по БИ никнеха като гъби на изключително аматьорски
принцип, всеки имаше свобода да наеме зала и да си прави клуб.
Държавата тарикатски остави федерациите да си контролират
хората, които стават инструктори, и оттогава до днес се прави, че
такова нещо не че не съществува, но не я засяга. А нещата се
промениха. Нека да видим колко деца в Бг днес се занимават с БИ
и колко с хандбал например. С водна топка. Със стрелба с лък. С
тласкане на гюле и някои по-редки дисциплини от леката
атлетика. Със сигурност интересът към БИ е по-голям. Просто
животът се променя, някой да е видял във филмите екшън-герой
хандбалист? В същото време в училище в часовете по физическо
конкретно спортовете, до които се докосват децата, са едни и
същи от половин век, нормативите, които покриват, са от
петдесетте години, НСА има сигурно маса професори и доценти
по хандбал, има купища научна литература и маса дисертации,
които събират прах точно по такива спортове, които залязват в
момента, залязват - това е точната дума за тях. Хората, които се
занимават с БИ обаче, категорично отказват да излязат от
аматьорския принцип на работа, независимо, че има условия
това, което преподават, да се постави на друга плоскост – не с
групи, събрани от кол и въже и трениращи от дъжд на вятър. Не,
не ме разбирайте погрешно, много добре зная къде се намирам,
зная, че сме България и преди всичко за българските деца трябва
да има възможност да спортуват каквото искат, но животът се
променя, пак казвам, днес децата се увличат по БИ и е време
държавата да не се прави на утрепана по този въпрос. В тази
връзка предлагам:
Б. Контакти с Министерството на спорта, БСФС и други държавни
институции. В момента човекът, който оглавява ММС, е в час,
грижи се за бг спорт и е наистина много необходимо да се потърси
съдействието му. Дори и за провеждане на такава проява като ЕП

в Бг. Освен това – контакти с големите физкултурни дружества –
“Левски” и “Тракия Пловдив” имат секции по ТКД, така както имат
по много други спортове. Резултатът например е относителна
финансова обезпеченост, материална база (всичко е относително
де, защото пък базата се руши много сериозно), големи групи
трениращи, а не клуб от 20 човека, от които 10 – редовни,
истински инструктори, които са и треньори в съответните
дружества… Днес вече не може на самотек, както преди 15
години, държавата не враг, вярно – незаинтересована е, но пък и
кой я търси за нещо. Не може да се казва “тя няма да ни помогне
с нищо”, първо трябва да се опита. Разбира се, че трябва да се
търсят алтернативни източници на финансиране като спонсори и
платени прояви, но това не бива да става инцидентно и да зависи
от пробивността на даден инструктор на някой клуб. Не тренираме
аеробика, дори аеробиката по-добре се чувства, тъй като членува
в Българската федерация по гимнастика, която членува в БСФС и
вярно… държавната субсидия е мизерна, но може и да я има все
пак.
Хм, Влади… за форма от 95 движения… аз лично съвсем
чистосърдечно си признавам, че ще се нуждая от …суфльор.
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На 16.XII.2002г. в офиса на БФТ бе депозирана оставката на г-н
Росен Ноколов като Изпълнителен Директор на БФТ. Сабумним
Николов е генерален директор на Балканската Таекуон-До
Федерация - ITF, където отговаря и за провеждането на
състезанията и работата на съдиите. Прекомерните му
ангажименти в Балканската Таекуон-До Федерация - ITF и
Българската Федерация по Таекуон-До - ITF са част от причините
за неговото решение. Той запазва поста на Председател на
съдииската комисия в Българската Федерация по Таекуон-До.
Насрочено е общо събрание на БФТ - ITF, за разглеждане на
оставката и избор на нов Изпълнителен Директор
*********************

РЕШЕНИЕ 003
на Дисциплинарната комисия към
Българска Федерация по Таекуон-до ITF
Днес 01.06.2003г. в Благоевград, на свое заседание
Дисциплинарната комисия към БФТ ITF, като взе предвид всички
обстоятелсва и установи факти във връзка с неправомерно проведения изпит за степени в клуб “Джонг Тонг” – гр. Козлодуй, и не
спазване конституцията на ITF глава 17, чл. 83 /легализиран
превод/ : “... На членове на ITF на се позволява да се
присъединяват към федерации, враждебни към ITF, или подобни
организации и групи, нито пък да участват в събития от какъвто и
да било род, организирани от такива организации или групи...”, в
наруше-ние Устава на БФТ ITF - чл. 17, ал.2: “...Не изпълнява
решенията на органите за здружението...”, ал.4: “...Когато уронва
доброто име на Федерацията...”, ал.5: “...Когато с дейността си
уврежда интересите на Федерацията...”, и в нарушение на
Нaредба № 1 на БФТ ITF, т.I-ва(за провеждане на изпити за
цветни колани), взе следните решения:
1. Наказва Росен Николов Николов V дан, международен
инструктор, международен съдия
с последно предупреждение за изключване от БФТ ITF.
2. Лишава Росен Николов Николов от съдииски права в страната и
чужбина от името на БФТ ITF за срок от 1 година считано от
днешна дата.
3. Лишава Росен Николов Николов от права за провеждане на
изпити и семинари в рамките на БФТ ITF за срок от 1 година
считано от днешна дата.
4. Задължава Росен Николов Николов да възтанови на БФТ ITF
взетите под форма на такси суми от неправомерно проведените
семинар и изпит за степени в гр. Козлодуй, в срок до 30.06.2003г.
5. Наказва Цветан Симеонов съгласно правилника на
Дисциплинарната комисия т.2.1.1. Мъмрене и т.2.1.2 Последно
предупреждение.

6. Наказва клуб “Джонг Тонг” с последно предупреждение за
отнемане на лиценз към БФТ ITF.
Дисциплинарна комисия:
1. Председател:...........................
/Ангел Станков
2. Членове: ............................
/Станислав Бояджиев/
01.06.2003 ...........................
Благоевград /Борислав Витков/
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Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03

Уважаеми колеги, приятели,
Вероятно вече сте научили новината за моята оставка. В тази
връзка бих искал да дам някой разяснения.
Откакто подадох оставка се наслушах на упреци, колко съм
безотговорен и неблагодарен към БФТ и това което тя е
направила за мен. Ето какво искам да кажа:
1. Искам да стане ясно на всички, че нямам никакво намерение да
напущам БФТ - ITF, а още по-малко да я разцепвам ! Вложил съм
в тази организация твърде много енергия и години за да се откажа
от нея. А и защо? Най-лесно е да избягаш.
2. Аз съм вложил душа и сърце в Tаекуон-до от 1988г. и от тогава
датират моите наблюдения за развитието на българското
Tаекуон-до и федерация. От позицията на всички тези години аз

твърдя, че избирането на г-н Марио Богданов е най-успешният ни
избор за Президент на БФТ - ITF. Смятам, обаче, че липсата на
диалог между Управителния Съвет /УС/ на БФТ - ITF и нейните
членове може да се окаже пагубно, както за него, така и за самата
федерация. За липсата на този диалог има вина както УС, така и
всеки член на федерацията персонално. От твърде дълго време
се опитвам да събудя съзнанието на вас, моите колеги. Опитвах
се да предизвикам конструктивни спорове и диалози по наболели
за БФТ и Tаекуон-до теми, вярвайки в мъдростта, че в спора се
ражда истината. Аз вярвам, че БФТ не е съставена от 3-4 клуба,
както сте се примирили вие, колеги, а от всички нейни членове.
Всеки един от нас има своите права и задължения по Устав. За
съжаление ние не изпълняваме задълженията си съвестно, а
правата не само, че не ги упражняваме, но смятам, че повечето от
вас не ги и знаят. Не искам да обиждам никой, но смятам , че има
твърде много заспали души. Крайно време е да се събудите,
защото това е в интерес на всички ни. Трябва да се спре с
порочната практика да се оставят нещата в ръцете само на УС, а
да се търси диалог, да се дават предложения, да се упражнява
контрол. Казвал съм го много пъти, ще го кажа пак. 20 глави
мислят по-добре от 2. В разговор с мен, много от вас негодуват по
различни поводи. Къде с право, къде без, но лошото е, че не
намирате смелост и смисъл да го изкажете публично.
3. Аз безкрайно уважавам Сахьоним Ким Унг Чол и никога не съм
поставял под съмнение неговите качества и умения. И как бих
могъл, та нали именно той е този, който запали всички нас с
искрата на Таекуон-до преди толкова много години. Точно
обратно, опитвам се да го следвам и подпомагам в неговия тежък
път в популяризирането на Таекуон-до. Надявам се да съм го
убедил в моята преданност и лоялност.
4. Аз оценям това, което БФТ - ITF е направила за мен и моя клуб
и съм и' благодарен за това. Твърдя обаче, че не съм никому
длъжник. С моята работа до сега съм се изплатил. Според мен
федерацията не е нищо друго освен група клубове и хора,
обединени от общи цели и идеи. Целта на федерацията е да
подпомага работата на тези клубове и хора в постигането на тези
цели. В тази връзка мисля, че не клубовете трябва да помагат на
федерацията, а обратно. В противен случай цялата идея се

изражда до една организация, на която робуваме.
5. Осъзнавам отговорността на степента, която нося /4 дан/ и
поста, който заемах. Именно това е една от причините да взема
решението за оставка. Що се отнася до самата степен смятам, че
никой няма моралното право да я оспорва. Защитил съм 4 дан със
знания и умения, покривайки един изключително сериозен тест.
Само тези, които са го покрили разбират напълно неговата
трудност.
6. Неприятен ми е начина, по който влязох в националния отбор.
Платих си, за да участвам на Европейското в Словакия и на
Световното първенство в Гърция. Платих си както
подготвителните лагери, така и разходите по самите състезания.
Болно ми е, но не съжалявам. Единствения разход поет от БФТ, са
таксата за участие и пътните разходи. Ситуацията бе такава, че
нямаше друг начин да докажа себе си. Моята възраст,
дисциплината, в която се състезавам и недостига на пари в БФТ,
са твърде лоша комбинация. Въпреки това на тези състезания аз
доказах напрактика, че имам възможности и потенциал.
Нормалния начин за влизане в националния отбор е селекция на
националния треньор на базата на представянето на
състезателите в националните първенства и турнири. Това обаче
се оказва невъзможно за мен, тъй като моята основна дисциплина
е тул до 4 дан. Такава дисциплина просто не се играе в България
и по този начин нямам никакъв шанс да се докажа. Ето затова
взех решение да финансирам със собствени средства участието
си на Евро 2003, облекчавайки федерацията от този финансов
риск. И докато за първото ми участие смятам, че постъпих
правилно, то решението на УС за световното първенство да не ме
извика на лагер е неразбираемо. За мен най-голямото огорчение
си остава не това, че не се намериха средства за мен, а
абсолютната незаинтересованост от моето участие. Беше ми
заявено: "Ако си платиш - ще играеш!" Можеше поне да си
направят труда да кажат, че ще се опитат да намерят начин, без
да обещават, но не. Е, аз си платих и не съжалявам, но от това не
ми става по-добре. И няма как иначе - аз бях единствения който
си плаща, и за лагерите, и за състезанията. Затова говоря за
прилагането на двоен стандарт от БФТ - ITF. В крайна сметка още
от първия лагер се превърнах в основен състезател, включен във

всички отборни дисциплини.
7. Съжалявам, ако на някой от вас звучи пресилено и нескромно
определението за "елитен национален състезател", но бих искал
да попитам: Колко вицеевропейски шампиони има БФТ? И колко
са тези състезатели показали качества и възможности още в
първото си голямо състезание??? Е, аз показах такива показатели
и затова имам смелостта да смятам, че съм елитен национален
състезател. Иска ми се да вярвам, че оставката ми няма да
предизвика ответна реакция, стопираща кариерата ми на
национален състезател. В крайна сметка всеки един от
националния отбор играе на първо място за България, а не за
собствена слава или премии. Е, поне се надявам да е така.
В заключение се обръщам към колегата, който ще бъде назначен
на длъжностите заемани от мен, пожелавайки му успех и кураж.
Николай Бакърджиев
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Злобар

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Идващи Отвъд
545
29-Ноември 02
Male
Някъде в
пространството
БИ: 300 метра
спринт.. ама
напит!

За 5 години нищо не се е променило - федерацията си прави пари
от клубовете, парада го ръководят едни и същи хора (безспорно
пионери на Таекуон-До в България) , провеждат се съмнителни
изпити с цел ... пари както винаги (това го правят и изпитващите
корейци, така че - давайте наще..). Но явно това си е
естественния ход на деградацията - всяко едно управление, което
се възползва неправомерно от правата си рано или късно
деградира (Историка да разкаже за приложението на гилотината
за висшите общества на франция в миналото
). В крайна
сметка всичко ще си дойде на мястото, но ми е много интересно..
ако БФТ остане без клубове какво ще управлява тогава?!
0
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vladi, в Jul 1 2003, 11:19 PM, написа:
95-те движения на тази форма символизират годната 1995, през която
формата се е създала. В цялата история на бойните изкуства тя е най
Странен капоерист
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Дао
272
24-Октомври 02
Male
София
Капоейра...и още
нещо

- дългата форма правена някога.

За Тайдзи знам, че има форма със 108 движения, а съм чувал и за
форма с над 140 движения. Създадени са някъде в началото на
20-ти век. А като знам, че се играят за продължителност от 30 до
над 60 минути - изиграеш две форми и то тренировката свърши
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Разбира се, че не е най-дългата форма въобще в БИ. Може би в
ТКД е най-дългата, но пък със сигурност не е сред онези
“класическите 24 форми”, утвърдени в Енциклопедията на
Генерала. Което поставя въпроса: какво като я има, какво като е
най-дългата и носи ли нещо от Духа на първите форми, за да й се
радваме толкова?
И аз мисля, че в Тай Дзи Цюан някои от формите се играят повече
от 15 минути; освен това и движенията там са по-специфични и не
може да се сравни едно движение от ТКД с едно от Тай Дзи.
Освен това, този стил ми прилича на изграден само от форми,
които са изключително специфични, за разлика от тъльовете в
ТКД, които донякъде биха могли да бъдат сравнявани с ката. И
въобще – сравняването на форми в различни БИ – било по
дължина, времетраене, брой техники, темпо и т.н. – ми прилича на
опити да събирш метри с килограми примерно и да чакаш да
получиш нещо…
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Nely,
тази форма е на друга федерация и генерал Choi Hong Hi
естествено не я е заложил за изучаване в ITF,тъй като още
не е била създадена.
Да ти кажа че в началото на основаването на Taekwon-do
формите са били 25 но 1 е отпаднала.
Иначе за тези,които не се занимават с TKD и за тези които не
ги знаят ето ги 24-те форми в последователността за изучаване.
Chon-Ji
Dan-Gun
Do-San
Won-Hyo
Yul-Gok
Joong-Gun
Toi-Gae
Hwa-Rang
Choong-Moo
Kwang-Gae
Po-Eun
Ge-Back
Eui-Am
Choong-Jang
Juche
Sam-Il
Yoo-Sin
Choi-Yong
Yon-Gae
Ul-Ji
Moon-Moo
So-San
Se-Jong
Tong-Il

Формите на Taekwon-do не са създадени в тази
последователност.
Например последна е създадена Juche.
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Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

здравейте. не обичам много много да пиша ,ама темата ми е
интересна и малко ме боли от някой неща които се пишат и се
вършат в ТКД- ITF.
Първо бих искал да се обърна към nely : доста хубава реч-и но не
мисля че си права във всичко явно си посетила страницата на
Багарур и си видяла за какво става дума , аз съм напълно
съгласен с Ники че медалите тежат по един и същи начи
независимо от кой са спечелени на международни състезания се
показва лицето на българското ТКД а не на Иван, Драган или
Петкан.
Затова го рзбирам и му съчуствам, аз съм треньор който вече се
отказа от попрището си в БФТ поради същите причини който
изтъкна Николай Бакърджиев а именно двойният стандарт. За да
не бъда голословен ще попитам първо
Nely написа :
1. Все пак в БФТ са хора с международен опит, колкото и сега да
се прокрадват съмнения в това, повтарям – международен опит,
поглед върху големите международни състезания и щом те са
преценили, че не може да имаме участник в дисциплината Тъль
мъже до 4-ти дан, може би се смята, че там на наш представител
ще е много трудно, или че няма шансове за класиране напред,
или че участниците в тази дисциплина са на по-друго ниво от това

в Бг, все пак тук няма голяма конкуренция в нея.
Според мен тука има много или-та незнам да ли познаваш
Николай Бакърджиев но той е човек с голямо сърце и успя да
докаже че е прав
Не мисля че някой може да прецени дали даден състезател ще се
справи или не затова са самите състезания ако се преценяваше
отпреди нямаше да ги има щяхме да си награждаваме едни и
същи хора без да си правим труда да организираме толкова много
състезания- това биха били едни излишно похарчени пари.
По въпроса за финансите във федерацията тя събира членски
внос от 200 лв на клуб което според мен не е правилно затото :
ако се събираше чл. вн. от всеки член на БФТ парите щяха да са
повече например вБФТ членуват 22-24 клуба по 200 лв са 4404800лв. ако се събират от човек само от трениращите в София
парите щяха да са повече поне аз знам за два клуба с по над 100
практикуващи в тях
отделно от това на всеки изпит който се провежда в провинцията
на изпитващите се поемат пътните и дневни разходи . Питам защо
е така като все пак в началото на тренировъчната година сме си
платили чл.вн. или от друга страна защо да си плащаме чл.вн.
след като си поемаме всички други разходи по изпити, семинари и
състезания какво остава може би двойният стандарт
Не ме разбирайте грешно не съм против ТКД,БФТ или някой друг
персонално дълбоко уважавам Таекуон-до Сахьо Ним Ким Унг
Чоу Марио Богданов Красимир Гергинов и Росен Николов те са
хората който изведоха Българското ТКД до този му вид на
международната сцена ,но някой неща не са такива каквито би
трябвало да бъдат.Надявам се че нещата ще се подобряват и в
бъдеще няма да има недоволни
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Lord

Нещо се скапа работата и част от писанието ми я няма затова
сега искам да я въстановя.Там където пише :"За да не бъда
голословен ще попитам първо ..."
продължава горе долу така ....ще попитам Nely а после и всички
други който четат този форум " за колко време или казано по друг

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

начин след колко тренировъчни часа един трениращ може да се
яви на изпит за черен пояс- I дан."Ако вашият отговор е 2-3
месеца не виждам смисъл да си губим повече времето. Но мисля
че в такъв случай можете да обасните това на една майка която
ми зададе същият въпрос при положение че нейната дъщеря
тренира при мен повече от пет години като през това време не е
пропуснала нито един изпит състезание или семинар, а на някой
други от други клубове без да са тренирали през това време им
подаряват първият дан даже и без изпит.
Сега за сега това е останете си със здраве и пак ще се чуем (
прочетем )
0
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

ok! priemam za formata - 10x; za ostanaloto - s njakoj ne6ta - su6to
sum suglasna, za drugi - ne znam...

0
Отговор

nely

Цитиране +
#22

Публикувано: 11 Юли 2003 - 10:02

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Естествено, че не съм права във всичко. Само опитах да намъкна
и други възможни гледни точки, естествено, че хората, които са
били и на лагеритие и на състезанията знаят много по-добре
нещата, само написах това, което ми хрумна като видях в Нета
документите за оставката, мотивите за нея, а сега и другите
истории с наказанията на Джонг Тонг, за което също много
съжалявам. Писах, защото не мога да мълча, когато нещо ме кара
да приказвам, мислех, че може да има някаква полза – наймалкото като провикарм и други хора, които са недоволни от
нещо, да го кажат открито. Смятам, че колкото повече критични
мнения излязат, толкова е по-голяма вероятността някои от тях да
бъдат чути (все още съм доста наивна да го вярвам).
Ако изглежда, че оправдавам позицията на БФТ, то не е по лични
съображения (казвала съм вече, че съм си “просто трениращ”), а
защото все си мисля, че е много трудно да ръководиш, да
управляваш, че когато го правиш – неизбежно има грешки и че
въпреки проблемите в бг ТКД, които взеха да лъсват тука по
страниците на Нета, като цяло на международната сцена нашите
стоят добре в момента, може би никога не са стояли толкова
добре. Разбира се, че заслугите са както на административните
дейци и на националните треньори, така и на всички състезатели
и инструктори по места – и най-вече – на тези от провинцията,
защото там е къде по-трудно да се работи…
Истина ли е това, че някъде взимат първи дан без да тренират и

без да ходят на изпити? Знаете ли с какво основание им го дават?
Винаги съм чувала и знаела, че изпитите за майсторски степени
са веднъж в годината и има доста стройна система за
получаването на майсторска степен - с някакви оценки, точки и т.н.
За последния такъв се говореше даже, че има и скъсан/и, които не
са успели да покрият точките и по тази причина не са защитили
степента, за която се явяват. Два – три месеца е смешно, меко
казано. Ако е вярно, нямам обяснение. 5 години ми изглежда
нормално, а с какъв аргумент девойката при вас не може да се
яви на изпит за първи дан или не й го дават?
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Здравейте на всички и специално на nely явно само с нея си
контактувам щом няма други мнения по въпроса.Извинявай ако с
нещо съм те засегнал лично не съм имал това впредвид, съгласен
съм с това да има повече критика, може би наистина нещо ще се
промени. Случката с първият дан е напълно истинска - мога да
цитирам имена дати и причини но ще се въздържа защото не
мисля че да се говори по този начин е достойно , а аз мисля че в
реалния живот съм доказал някой неща. Не мога да разбера защо
на треньорските семинари , където се събират хора доказали
своите качества като треньори и състезатели преди това им се
показват техники за 10-9 гуп и до като се стигне до същинската
част семинара обикновенно е свършил, а състезателите от
национала се тренират по коренно различен начин. Нали
треньорите са тези които трябва да създадат и оформят
следващото поколение национали, какво ние провинцилистите
трябва да откриваме топлата вода през 21 век.На последният
изпит за майсторски степени наистина имаше един скъсан но не
поради това че не са му стигнали точки а заради счупена лицева
кост- мога да кажа от кой клуб в страната е човекът и кой му е
треньор.Два - три месеца наистина е смешно, но на някой хора им
е тъжно като гледат как други ги взимат н националният отбор
само защото са високи.
Една от причините поради която " моето" момиче не е първи дан
са парите но тава е страничен въпрос, основният въпрос е

липсата на вяра. защо да се бори пет години и накрая да види как
една бивша "манекенка" ходила пет пъти на тренировка заради
момчетата става първи дан.
Това е. Истина е. На който не му се вярва негова си работа.
затова вече не съм във федерацията и ме е яд че за тези 7-8
години през които бях нейн член видях как не един и двама
качествени състезатели бяха принудени ( къде по "собствена"
воля къде не точно) да напуснат организацията, от което тя
несъмнено загуби.тук също мога да дам примери с имена, но
засега пак ще се въздържа, не че на тях вече им пука.
Пак ще кажа искам да съм оптимист и да вярвам че нещата ще се
променят. За мен ТАЕКУОН-ДО ще остане завинаги в сърцето ми
то ме енаучило на много неща-координация, самоконтрол,
самоуважение и дисциплина, научило ме е да виждам доброто в
другите и да оценявам техният труд. Мисля че това са основните
принципи който всяко Б.И. трябва да втълпи на всеки
практикуващ, а не виж ме кой съм и щ`те ти спукам кофата щот
съм много як.
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Дааааа, този форум определено почти само двамата с
“Варварина” си го пълним… Лошо няма, но ако ни гледа човек
отстрани, има да се чуди какво правим още в ТКД. Отговорът
искам да го цитирам, защото много ми хареса:

“Пак ще кажа искам да съм оптимист и да вярвам че нещата ще се
променят. За мен ТАЕКУОН-ДО ще остане завинаги в сърцето ми
то ме енаучило на много неща-координация, самоконтрол,
самоуважение и дисциплина, научило ме е да виждам доброто в
другите и да оценявам техният труд. Мисля че това са основните
принципи който всяко Б.И. трябва да втълпи на всеки
практикуващ, а не виж ме кой съм и щ`те ти спукам кофата щот
съм много як. ”
Да, това за семинарите е супер интересен въпрос, аз се

въздържах досега да пиша за тях, защото съм била на много
малко и не са били за инструктори, а само за клуба; логиката беше
да бъдат единият с техниките до 6-ти гуп, следващият (доста
скоро след него) – до 4-ти гуп и 3-тият - до първи. В
действителност и двата бяха с техниките до До Сан включително
и с два си останахме; вярно е, че и ние не сме перфектни, но така
или иначе, трябва да се върви напред; ако търсим
съвършенството, ще трябва цял живот да си останем на първите
три форми. Не ме разбирайте погрешно, не споря по въпроса за
основата, всъщност даже смятам, че щом са преценили от БФТ
какво точно трябва да се упражнява на семинари, значи наистина
точно това трябва; те са хората, които най-много са виждали
състоянието на явяващите се на изпити за степени, те знаят къде
какво куца (имаше период, когато в един клуб се казваше: Ще
изгоня високите степени, за да не ми разваляте с лоша техника
начинаещите…). И все пак: ако на инструкторските семинари не се
упражняват техниките до първи дан ми е чудно къде се
упражняват.
… Наскоро гледах запис на семинар за инструктори и съдии
отпреди две-три години в Благоевград като че ли – вярно, че
всички събрани упражняваха нюнча соги и кънон соги и ходене
напред-назад. Не ми се иска да търся отговор на въпроса “защо”
единствено в статията, публикувана в Боен клуб…
… от трета страна обаче, все пак си мисля, че въпреки всички
критики, семинарите на БФТ са едни от най-полезните; много пъти
сме гледали как минават семинари с чужди майстори: нашите
хора седят на пода и гледат, чужденците показват. Само показват,
а нашите участници в семинара не играят нищо. Та това според
мен е най-лошият вариант; по-добрият все пак е да се упражняват
някакви техники. Не зная как преминават лагерите и тренировките
на националните състезатели, но логично е да е различно – първо
в клубовете като цяло се държи по-средно ниво и второ – на
голямо състезание от националите се очаква да покажат доста
повече неща от техниките до До Сан тъль.
Но от ента страна наистина е странно как на Републиканско
първенство присъстват дисциплините специални техники и силов
тест, а в същото време за тях не се говори нищо или почти нищо
на семинари и изпити; хората как да знаят дали правилно ги
тренират и въобще – как се подготвяш за специални техники с
ходене напред назад в кънон соги. После се чудим как и защо на

изпити за първи дан “момичета с отскок колкото дебелина на
вестник” (това особено ми хареса, както го беше писал някой в
Портала) покриват изисквания за степени…
Да, парите за таксите… Наскоро говорих с човек, който познава от
доста години доста БИ в България и е доста навътре с доста
неща, от него чух нещо, което до момента не ми беше направило
впечатление: като цяло таксите в АйТиЕф (било членски внос на
клубове към федерацията, било такси за изпити, семинари и т.н.)
май са едни от най-високите, сравнени с другите БИ. Може пък
причината да е в по-големия интерес у хората именно към ТКД –
все пак цената се определя според търсенето на пазара, а не
според себестойността на стоката (груб, но верен пазарен
принцип). Сигурно има и сериозни доводи за тези такси; найвероятно – сериозни “международни” доводи, но все пак
интересен въпрос беше поставил и Бакърджиев в мотивите за
оставката: по въпроса за задълженията на членовете на БФТ
АйТиЕф при членството в нея и за правата, които не само не
използват, но може би и не знаят.
Вече не знам от коя страна – по въпроса за оттеглянето на много
хора от федерацията, от което тя само е загубила. Тук вече много
не съм съгласна – не с нещо друго, а с оттеглянето. Според мен не
може човек да се отдръпва само, защото се е сблъскал с някаква
трудност. Знам, че всички ще скочат срещу мен да ми обяснят как
като не вярваш, че нещо ще се промени, като си се уморил да
разбиваш стена с глава, като даваш мнения, които никой не чува,
като не срещаш разбиране по никой въпрос и много още такива
неща, е логично да си тръгнеш. Само че – и това Бакърджиев го
казва – Най-лесно е да избягаш. Не може при всеки сблъсък някой
да си тръгва. Ако си убеден, че си прав – кажи го и не спирай да го
казваш; толкова малко неща стават от първия път; важното е да
се работи и да си много упорит и да следваш целите си и тогава
няма начин да не видиш как един ден те ще започнат да се
осъществяват. Не обичам да си говоря с мъдри мисли и цитати,
но следващият наистина ми хареса:
Ако си добър в нещо, може и да не те забележат, но няма начин
да не те забележат, ако си много добър.
Това ми звучи чак заплашително; представяте ли си какво ще
поискат от вас да направите, където и да било в живота, ако

видят, че сте много добри… Не е ли по-добре да си караме
посредствено, че да не си усложняваме работите…
За девойката с петте години тренировка – моите са повече и аз
също не съм първи дан; може би съм попропуснала някое
състезание и някой изпит, т.е. – не мога като нея да кажа, че съм
ходила на всички семинари, изпити, състезания, но вярвам, че ако
не се откажа, ако съм здрава, ако още ми харесва ТКД – имам
търпение да си изчакам времето, за да стана; разбира се – ако
заслужавам и защитя това, за което се явявам. Потискащо е да се
сравняваш с други (имам предвид – с “манекенката”), в такива
случаи просто си казвам: ех, тази мацка да ми падне на спаринг…
с кеф да я опухаш… или пък се забавлявам с отношението на
изпитващите към нея (винаги съм гледала с голям интерес как
присъствието на хубава жена, а пък – представяте ли си! –
манекенка – в зала за БИ кара огромна част от мъжете – а пък
представяте ли си!!! – даже изпитна комисия за майсторски
степени да губи ума и дума… в това няма нищо лошо, даже е
забавно…), но определено такива неща не могат да ме откажат да
вярвам. Въобще, вярата не се формира само от присъствието и
отношението към някоя фръцла, ако е така, значи не е точно
истинска вяра. Не е моя работа да оправям отношението на някой
към някой; моята работа е аз да съм убедителна и да се
представя според най-доброто, което мога, и “да си направя кефа”
от това, а иначе – знам – убедена съм – всеки изпит е субективен
до голяма степен; хората са хора, а не машини; всички критерии,
точки, параграфи и за каквото се сетите, са важни, но винаги
присъства това “хареса ми, не ми хареса” и според мен
отношението към субективния фактор е да го обърнем в наша
полза, а не да се борим срещу него.
Хайде със здраве и приятни тренировки!
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nely, в Jul 15 2003, 10:42 AM, написа:
бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481

Да, парите за таксите… Наскоро говорих с човек, който познава от
доста години доста БИ в България и е доста навътре с доста неща, от

Регистрация: 23-Август 02

него чух нещо, което до момента не ми беше направило впечатление:
като цяло таксите в АйТиЕф (било членски внос на клубове към
федерацията, било такси за изпити, семинари и т.н.) май са едни от
най-високите, сравнени с другите БИ.

в събота говорих с треньора на тукашните борци - той самият е
вицеевропейски, а е направил и няколко шампиона на България който дори и пиян в 3,00 ч. през нощта твърдо отсече в разговора
ни: "докато аз съм начело на клуба такси няма да се взимат и
няма да се плаща."
да говорим, че спорта се издържа от такси просто не е вярно - в
залата на Марио Богданов има от новите постелки да се направят
2 състезателни полета - а това струва десетки хиляди лева. те със
сигурност не са дошли от таксите за тренировките. най-многото от
таксите е да се плати наема на залата и някой лев да остане за
инструктора - и толкоз. няма разумна държавна политика за
подпомагане на спорта, а щом няма пари и инспрукторите трябва
да стават бизнесмени (независимо дали преподават карате,
таекуондо или каквото и да било) нещата се поставят вече в друга
плоскост.
преди месеци говорих и с треньора по бокс на същата тема (а и
бокса и борбата са с традиции в БГ), който направо в очите заяви,
че трябва да ходи и буквално да проси по 100-200 лв за да отведе
момчетата на състезание и който накрая сам се бръква да извади
пари от любов към спорта.
а таекуондо е една от най-проспериращите бизнес фирми мисля
... и много хора може да се поучат от него ... освен категории има
и доста други дисциплини, така че един клуб да може да спечели
доста повече медали и така да получи и повечко парички ... не че
има нещо лошо де
мисля си, че докато спорта като цяло не се превърне само в спорт
или само в бизнес нещата ще вървят като досега. в единия
случай всичко ще е от страната на държавата - специалности и
учители в училищата, в другия - мениджъри на фирми и отделно
треньори за преподаване.
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Злобар

Цитат
После се чудим как и защо на изпити за първи дан “момичета с отскок
колкото дебелина на вестник” (това особено ми хареса, както го беше

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Идващи Отвъд
545
29-Ноември 02
Male
Някъде в
пространството
БИ: 300 метра
спринт.. ама
напит!

писал някой в Портала) покриват изисквания за степени…

Да, това е мое лично наблюдение (както и репликата) от преди
доста години (7-8) в гр.Павликени, изпити за първи дан, не помня
името на момичето (помня само изпитващия - кореец
). Тогава
обаче случаят нямаше нищо общо с хубавите й очи а с 150-те $ за
сертификата
П.П. Мисля, че мога да уредя запис на въпросният изпит но не
мисля че ще е удачно хора занимаващи се с ТКД да го гледатможе да се разочаровате
0
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Темеруд

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Хунгар
64
27-Ноември 02
Hung Gar

Nachi pyrvo izvinete za latinicata, na rabota sym i nqma kak da sa
placikam s kirilica. S izvinenie che ne sym syvsem po temata, ama ne
moje 95 dvijeniq da e nai dylgata foma, shtoto tai chi imat nad 100
dvijeniq na forma, a mnogo kung fu stilove imat i po-dylgi. Az znam
che v Hung Gar ima pone 3-4 formi s okolo 300 dvijeniq (grybo de, az
znam edna ot tqh =))))). Ta taka, moje da e nai dylgata v nqkva
podkategoriq. Inache she mi e interesno da vidq shto e to, sigur e qka.
Ta taka ot men =)
0
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Lord

Здравейте радвам се да се чуем пак. Виждам че темата явно е
заинтересувала и други хора. Мисля че North донякъде е прав за
150 $ по моя преценка ако някой иска да мине по-леко на изпит за

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

черен пояс, нека се яви на изпит които се организира преди
изпитващият ( кореец) да си замине- гарантирам успешно
представяне, независимо ( почти ) от формата в която се
намирате.
По въпроса с парите- докато не бях женен ( а и малко след това)
съм вадил та ми се е завило свят има хора който и досега ми
дължат пари и които няма да видя никога ,но здраве да е имал
съм дал съм не ги и търся правил съм го за благото на клуба,
Таекуон-до и градът в който живея.Сега да се върна пак бих ги
дал.Едно състезание излиза около 60-70 лв.минимум не съм
съгласен че 100 или 200 лв. оправят нещата.Ще вземеш 1 път 2
пъти и какво ?
За момента пари за спечелени медали от състезания не се
привеждат от никъде и клубовете са на самоиздръжка , а за един
малък клуб това е голям проблем защото ако няма състезатели
няма медали от което страда рекламата на клуба от тук пък
следва по малката известност на спортното дружество а от тук пък
по малкото практикуващи от където пък излизат състезателите.
Въртиме се в един омагьосън кръг от които излизане почти няма.
При големите клубове такъв проблем няма.
По въпроса с волята така добре развита от nely не искам да споря
защото аз говоря за един определен случай ( който не е
единствен по отношение на двойният стандарт ) а nely говори по
принцип за мен нещата в този случай са пределно ясни виждах
как БФТ открито толерира тази "дама" и клуба в който тренира
доста неща който за мен не мажеха при тях се случваха като че ли
са си в реда на нещата сигурен съв че трябва да се бориш за
идейте и идеали те си но ще цитирам един виц при коойто един
полицай се облегнал на стената и тя паднала защото по-умният
отстъпва - в еден момент виждаш че ти си стената и че те
заобикалят като пътен знак в този момент се отказах.
Засега чао че домашните ме викат за вечеря сигурен съм че пак
ще се чуем
Може пък някой да пусне нова тема на която да си говорим и
повече хора
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Здравейте,
Хубаво е това за темата, много е хубаво да си говорят повече
хора и да се чуят повече неща, само че с ТКД – форумите нещо не
се получава. Веднъж по погрешка, а и от любопитство се бях
регистрирала в една от Яху-групите за ТКД-АйТиЕф. За два дни
получих над 80 съобщения за поставени въпроси и направени
коментари в Нета – близо 20 от тях бяха свързани с въпрос на
някакво девойче от САЩ, жълто коланче, което питаше за
изключително сложната техника в До Сан тъль – сон сонкут тълки
и следващата с обръщането на позицията до анън соги и
мушкащото движение напред. Счупиха се да й обясняват как се
прави, особено активни бяха два шести дана, които само където
не изиграха До Сан в Нета, за да бъдат по-убедителни.
На следващия ден пък беше годишнината от смъртта на генерала
– сигурно всички, които са регистрирани в тази група, изпратиха по
две думи, за да засиведетелстват уважение към паметта му.
В тази връзка предлагам (с това ще се повторя във форума фен
клуб на Брус Ли, но ми се иска повече хора да го прочетат и да го
обсъдим – извинете ме предварително за повторението…)на
old_moon както има опция рождени дни да създаде нещо подобно:
“паметни дати” или “да си спомним” или нещо от сорта. Освен
тъжни поводи като годишнини от смъртта на този и онзи в нея
могат да се вмъкват забележителни дати от историята на
различните стилове, каквато за Таекуон-до например е 11 март
1955 г. Нека да помислим за такива неща!
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Lord

Група: Таекуон-до
Мнения: 91
Регистрация: 10-Септември 02

Даааа кофти но е истина ,сега като се замисля Nely е напълно
права в нашите форуми е по-вероятно да намерите теми от рода
"Кое е недостатък на ..." " Кой треньор е по-....." и други което ме
навежда на мисълта ,че ние Българите сме свикнали да търсим
първо негативното и ако от някъде изкочи нещо хубаво то минава
под мотото "Всяко нещо за три дни". Ще ме прощавате ама така
до никъде няма да стигнем, не че сме тръгнали на някъде, никъде
не ни щат освем под формата на евтина работна ръка и където и

Пол: Male
БИ: ТАЕКУОН-ДО

да отидем ни приемат като една или две и повече класи под тях ,а
реално погледнато те трябва да погледнат нагоре за да ни видят.
Айде стига с тези черни краски щот пак стана тъмно , а аз по
принцип съм оптимист или поне така ми се ще. Приветствам
идеята да се сещама за дати който не са свързани със смърта на
този или онзи голям майстор, а да се огледаме и да намерим
нещо позитивно и да започваме всеки ден с мисълта за едно подобро настояще и бъдеще.
В страни от тази тема бих ви предложил нещо което мисля че
найстина ще ви хареса:
http://arenabg.com/o...n%20Collection/
http://arenabg.com/o...i%20Collection/
обещаха ми че скоро ще качат и филмите на Брус Лии
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Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
26
09-Декември 02
Taekwon-do

Niastina ni e losha cherta na nas bylgarite, da gledame vinagi
negativnoto imam nabliudenia i za bylgarite v 4ujbina.Jiveia v malyk
grad ne sme poveche ot 10 choveka i vsichki se poznavame.Niakoi sa
me podminavali kato malka gara vypreki che gi pozdraviavam na
bylgarski.Syglasen sym i za namaliavashtia interes kym TKD-ITF v
BG.Ne znam na kakvo se dylji, i az kato varvara iskam da sym optimist
no v posledno vreme se poveche se obezveriavam che neshtata shte
se opraviat, che shte ima novi klubove s mnogo trenirashti i
t.n.Ochakvam da stane kato pri niakoi drugi BI da po4nat da se vydiat
federacii i federaciiki i vseki da pretendira che prepodava TKD-to na
generala che toi e nai pravia i nai dobria, koeto samo shte vredi na
TKD.
Varvar mnogo mi napomniash na moia trenior.
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Искам д апопитам ICE в какъв смисъл му напомням на неговият
треньор, в добър или в лош смисъл щот аз не претендирам да
съм най-добрият и най-правият, просто пречупвам нещата през
моя си мироглед и както казах по-преди, когато разбрах че
стената е по-твърда от мойта глава предпочетох да се оттегля
мирно и тихо и да остявя стената на мира. Нямам никакво
намерение да се боря за някаква друга федерация или стуктора,
ще се повторя но пак ще кажа лично аз много уважавам
сегашната управа на БФТ-ITF но те си гледат техните състезатели
и имам чувството, че виждат нещата само в най-близка
пепрспектива, а според мен трябва да се изгради един подългосрочен план за развитието на Таекуон-до особено пък
докато СахьоНим Ким Унг Чоу е в България. Мисля че в БФТ
трябва да помислят за децата в детските градини и за начините за
тяхното приобщаване точно към нашият стил защото поне в
градът в който аз живея каратистите натискат именно там, и след
година -две тези деца отиват при тях , а не при нас. Мисля също
така ,че БФТ трябва да изгради система за оценяване точно на
такива групи трениращи защото не може изпитните изисквания да
са еднакви- да речем че има такава система в което се съмнявам
защото до преди да се откажа нямаше- от едно дете на 4-5 год. не
можеш да очакваш че ще е научило нещо, но от друга страна за
да го задържиш при теб и догодина на края на тренировъчната
год. ти трябва да му дадеш нещо - било то само грамота че се е
трудило през тази година. При нас това го няма а при каратистите
го има за тази възраст трябва да се подходи с по - свободно
разбиране а не както е при нас в момента почти на
професионално ниво. При изпитите за пояс вече се изискват неща
все едно че всеки трениращ ще стане треньор, а това далеч не е
така. Който иска да се изявява на това поприще нека държи друг
по-взискателен изпит и да докаже ,че има нужните знания и физ
подготовка за това.Може би не съм прав но на днешното
компютърно време на повечето деца им е по-лесно да влязат в
интернет залите от колкото в Таекуон-до залите. За да се
развиваме като стил трябва да имаме първо масовост и от там да
имаме база за извличане на истинските таланти, ако имаме
ограничен избор ще имами и ограничени възможности
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Varvar пак си прав… и аз много съм се чудила толкова ли е
трудно, толкова ли е невъзможно и какви, по дяволите, свещени
принципи ще се нарушат, ако има малко по-различни критерии за
изпитите за деца до 18 г. и за възрастни над 18 г. А че трябва да
има такива е безспорно, наложително и категорично. Не мога да
си представя в света да не е така, не мога да си представя да са
еднакви изискванията, с разликата ненавършилите 17 години да
не чупят. Може би наистина това с дипломите е добра идея, не
съм се сещала за това, но наистина – ако едно детенце започне
на 6 – 7 години да тренира, е добре – може да стигне жълта
чертичка, или най-много - коланче след година – две, ама за това
време човек на 17 – 18 ще се е явил поне три пъти на изпит. Е
добре, каква ще е мотивацията на това дете, на 7 г. не можеш от
него да искаш мотивация да тренира за усъвършенстване, а не за
степени. Освен това и под натиска на някой инструктори на места
доста често деца под 10 г. стигат до 5-ти, 4-ти гуп даже, не че
имам нещо против, детето не е виновно, че нещата не му
изглеждат добре, а инструкторът има нужда от него за състезания
и то – колкото се може с по-висока степен, но по този начин се
компрометира и цялата система на степените – просто защото
колкото и да е талантливо детето, освен чисто физически
качества, степените изискват и някакво психическо съзряване; на
10 г. не можеш да разсъждаваш по различен начин от
връстниците си само защото имаш син колан, това е положението.
Даже в изискванията за отделните степени в частта за теория
присъстват винаги някакви такива неща като да се знае историята
на ТКД за ниските степени, елементи от философията на стила за
по-високите, да можеш да отговаряш на въпроси, свързани със
стила за още по-високите и т.н. Освен това не може подходът да
бъде еднакъв – за по-високите степени формите стават доста посложни, не че децата не могат да ги запомнят, напротив – някои
имат страхотна памет за движения, напарво съм се сбърквала от
това колко бързо и с каква лекота учат формите; като на игра.
Само че това далеч не се отнася за всички, отнася се за 1 – 2 в
група от 20 например. Е добре, какво да правят останалите 18 в
групата, които не помнят толкова леко формите, а искат да

тренират или пък поне – нямат нищо против да тренират точно
ТКД. Не знам какво правят в различните клубове и какъв е
подходът, но знам в един клуб какъв беше подходът към такива
деца: викове, скандали и наказания на принципа Как не те е срам,
как може какво си въобразяваш? Ти си зелен колан със синя
черта, не може да не знаеш Юл Гок тъль. Девойчето беше на 10
години, тренираше от 4. На състезания не се състезаваше на
форми, защото “не знаела съответните форми за степента си”.
Като съм си говорила с нея казваше, че харесва формите и иска
да се състезава на форми. В случая терминът “не знаеш
формите” се изразяваше не в това че не ги помни чисто
механично, с това горе-долу се справяше, а в това, че ги играела
грозно и не изглеждат добре. Естествено. Просто някои дивжения
и бяха нетипични, тя е само на 10 години. Състезаваше се само на
спаринг (?!) и до последно докато бях с тях, редовно от
състезанията се оттегляше с кървящ нос. Не знам това колко й
харесваше. Лично моето мнение е, че спарингът в карате е поподходящ за деца и по-пригоден за толкова малки хлапета, а този
в ТКД трябва да се играе с много повече предпазни средства,
защото те просто не могат да си контролират краката и специално
– ударите с крака. Но това е мое мнение. Най-положителното,
което съм забелязала в цялата ситуация, беше изключителното
внимание на някои от съдиите на срещите за деца (казвам
“някои”, а на “всички” или дори – “повечето”), когато съдийстваха
на техни среща – гледаха наистина да ги спрат веднага щом се
виждаше, че нещата тръгват на зле, но просто даже и те не
успяваха винаги да се намесят навреме. Едно голямо благодаря
на тези наши съдии от състезанията по ТКД – АйТиЕф, които,
когато съдийстват на спаринг, особено на деца и юноши или на
срещи на ниски степени, винаги знаят кога да се намесят и да
спрат. Спарингът, битката – това е хубаво нещо, много хубаво, но
когато е насочена към техниката, към майсторското изпълнение,
към постигането на бързина и надмощие над противника именно с
техническите похвати, характерни за ТКД, а не да ги учиш още от
хлапета, че трябва да удрят със всичка сила с крак в главата?!
Добре, че повечето хора са толкова неориентирани, че като удрят
“с всичка сила”, не могат да улучат главата, а като “улучат
главата”, това обикновено е случайно, така че няма “всичка сила”.
Това обаче е само до време.
Преди няколко години при нас дойде една девойка на 17 години,

последните 5 беше живяла в САЩ. Момичето дойде с черен колан
към някоя от всичките им федерации по ТКД, каза, че е тренирала
две години – от 12 до 14. За това време е минала всичките им
ученически степени с цветните колани и беше станала черен.
Разбира се, нейният черен колан нямаше еквивалента на черен
колан на възрастните, тя с това беше напълно наясно, но каза, че
там е съвсем нормално за две години дори и дете да се придвижи
доста напред, но просто по схема за деца. В никакъв случай не
беше нещо фантастично като физика, беше дяволски карсива все
пак, но това не е критерий, в никакъв случай не отговаряше на
изискванията за скокове (не беше скачала никога специални
техники, все пак – била е на 14 г.), не можеше да чупи, не знаеше
там 8 ли, 9 ли 10 ли форми – просто беше едно нормално момиче,
което беше тренирало ТКД две години в един клуб и имаше
съответния документ, в който пишеше точно това: …… степен по
ТКД, тренирала в периода … при …. Тя беше доста учудена от
системата, която завари в бг клуба, но съвестно свали черното
коланче, почна от А, Б, личеше й че има страхотна
общоразвиваща физическа подготовка, правилни основни стойки,
макар и най-елементарните, правилни движения, за да не си
докара я контузия, я гръбначно изкривяване, навици да загрява
добре и последователно, дисциплина, … все неща, които са й от
полза както да се чувства уверена в това, което прави, така и да
представи добре БИ, с което се е занимавала и мястото, където е
тренирала. Не, че беше нещо фантастично, не, но просто си
представих у нас как стоят нещата – колкото по-напреднал,
толкова по-недисциплиниран. Със сигурност много от бг девойки
на нейната възраст с две години подготовка, колкото имаше и тя,
можеха да я сбъркат на спаринг примерно, въпреки че найверотно нямаше да са черни колани, но и със сиугрност на много
малко от тях им стоят толкова добре елементарните движения от
основата на стила, както стояха на нея. Освен това, като дойде да
тренира при нас, беше прекъснала за три години – и пак
изглеждаше така, все едно не е спирала. У нас прекъснеш ли за
три години, обикновено после си забравил дори, че си тренирал.
Явно при нея основата е била много стабилна. Нямаше особено
впечатляваща техника, не можеше да прави ударите тора и
тимио, имаше няколко удара, които ползваше, но наистина
изглеждаха усвоени добре, изглеждаха НЕЙНИ, не знам как да се
изразя точно. Ние обикновено сме далеч по-ефектни, някой от нас

– ефективни, технични, разпиляни, експериментираме смело
всякакви техники в резултат на които сума ти хора ходят
контузени от неправилно изпълнение, но трябваше да видите как
всички спираха за момент, за да я погледат какво правеше, когато
почнеше да играе. Едва ли само защото беше красива. А М.
винаги ни казваше, че е тренирала ТКД просто за удоволствие, по
няколко пъти в седмицата и без никакви претенции да е особено
добра.
Още по-рано ни бяха довели в залата детенце на 9 - 10 години с
майка българка и баща – германец. Беше родено и живяло в
Германия, не знаеше бг език, беше тренирало 2 – 3 години също
без някакви особени претенции, в детска група. Детето беше
червен колан с черна чертичка. Знаеше толкова неща от ТКД,
колкото знае почти всяко бг дете, което тренира 2 години на тази
възраст, т.е. – не много. В този период – преди 5 – 6 години,
инструкторът в залата ни беше червен колан! Можете да си
представите в каква ситуация изпаднахме….. няма да ви я
описвам.
Имам и друг съществен въпрос, от състезанията по ТКД. Не е ли
време да се поосъвременят някои изисквания за тези състезания,
както и да се осъвремени това, което се пише и преписва
мащабно в оскъдната литература, която се разпространява за ТКД
в Бг. Не е ли малко смешно да се твърди, че една от основните
разлики в АйТиЕф и ВеТеЕф била, че във ВеТеЕф спаринг се
играе фул контакт, а в АйТиЕф – не бил фул контакт. Това е тъпо
и не е вярно. Абсолютно не е вярно, поне в Бг не е. Ако този
спаринг, който се показва в последните години на състезанията по
АйТиЕф, не е фул контакт, аз съм склонна да изям татамито.
Големите хора, имам предвид – мъже и жени, се млатят мащабно
и никой не мисли да играе за техника. Ако кажеш на инструктора
си, че пазиш човека, с когото играеш, че си спираш ударите, за да
не му счупиш главата, че играеш за техника, а не за груба
физическа сила, най-много той да ти обърше два шамара.
Спарингът на бг АйТиЕф в последните години според мен е точно
толкова фул контакт, колкото спарингът на ВеТеЕф. Само че те
постъпват малко по-умно от нас, като играят със задължителна
предпазна екипировка. Ние какво правим – обяввяваме, че сме
лайт контакт и играем технично, а не силово, след което играем с
някакви фалшиви протектори на краката и ръцете и се млатим със
същата сила, с която се млатят ВеТеЕфа, само че те, понеже не

се обявяват за лайт контакт, поне имат екипировка…
Изключително съм любопитна да ви чуя/прочета мненията за
вашето разбиране за фул контакт и лайт контакт. Не съм чула в
последните години инструктор, който да не казва преди среща по
ТКД: удряш с всичка сила…, удряш все едно ти е чувалът в
залата…, удряш силно, пък той да се пази…, удряш… с твоите
килограми и с всичка сила да я удариш, не може нищо да й стане
за дълго време…, удряш силно в корема, за да й спреш въздуха…
Чудя се колко наивни сме били на времето като почнахме да
тренираме – събират ни на втора, трета тренировка 5 – 6
начинаещи да ни разясняват за философията на стила. Едно от
първите неща, които ни се обяснява е, колко ТКД е добро за
хората, защото спарингът в АйТиЕф наблягал на техниката, а не
на силата, защото лайт контакт бил далеч по-интелигентната
философия – иска се малко мозък да се научиш да си спираш
ударът на сантиметри от целта, искат се малко тънкости ударът
ти да е хем бърз, хем техничен, хем точен, силен, “да влиза”, да
използваш инерцията от движението напред, от скока, за да стане
той още по-мощен и накрая все пак като си го вкарал до тялото
или главата на човека, да не го пльоснеш все пак на земята.
Тръгнахме и с години се учихме все на тази система – да не е фул
контакт, да можеш да се контролираш, да знаеш докъде ти стигат
краката, да знаеш колко си бърз… Накрая почнахме да гледаме с
голямо любопитство последните години състезанията – нищо
подобно няма. Единици играят за техника, единици пробват удари
със скок, малко повече – с въртене, почти никой – скок с въртене.
Да не е самоубиец? Масово се играе на ръце, а уж нямаш право
на повече от три последователни удара с ръка. Така си и
останахме добре научени на теорията, че в АйТиЕф не се играе
фул контакт на спаринг, защото се играе технично. Не, нямам
възражения срещу силовите изпълнения, не възразявам срещу
сегашните срещи по ТКД. На мен ми харесват някои битки,
особено при мъжете – когато са бързи, когато са с поразнообразни удари, когато са засукани… възразявам срещу това,
което се прокламира в официални документи на бг ТКД, в
брошури на федерацията, пък били те и отпреди 5 години,
възразявам срещу клишета, които не се променят, а е очевидно,
че не са актуални, възразявам срещу това да се обявява едно, а в
практиката да се прави съвсем друго. След като е очевидно, че

истинските състезания са фул контакт, защо просто не се играе с
малко по-сериозна екипировка на тях и да не се казва, че АйТиЕф
спарингът не е фул контакт? Толкова ли е сложно? Няма нищо
лошо във фул контакт, има лошо, когато това не се казва
предварително, когато не се казва ясно и открито и сума ти хора
си тренрат блажено с идеята да си развиват техниката, а не да
наблегнат на изненадата и силата.
Благодаря на който изчете този дъъъъъъъъъъълъг постинг до
края! Нямаше нужда да го правите, но все пак – благодаря.
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Здрасти Nely много дъъъъъълъг пост ама изчерпателен.Права си
Много си права за това че има разлика в тренирането тук и там
отвън. Винаги в началото на тренировъчната година съм събирал
родителите поне на тези който почват да тренират за първи път и
съм им обяснявал за какво става впрос и че се изисква много
време и особено търпение за да постигнеш нещо в този спорт ( да
не говорим че ако искиш дапостигнеш нещо даже и в друга някаква
сфера пак трябва да си търпелив ). Обяснявал съм че както
първокласниците първо учат буквите, после сричките, думите и
чак най-накрая почват да изграждат изреченията така и при нас
нещата не стават като по филмите за един ден или месец, те
родителите го разбират но какво да направят като искат детето им
да е щастливо и доволно че се занимава с дадена дейност в
случая Таекуон-до и като видят че няма интерес го отписват, а
интереса не се поддържа с тъпченето на едно и също място,
защото няма дата за изпит или трябва да се спазват изпитните
изисквания които пък не се харесват на децата.Те си мислят че
това е странично занимание което трябва да им носи удоволствие
( тук са прави ) , но какво се получава на практика - до обяд учат в
училище, слетобяд в къщи за другият ден, а вечелта в залата
треньора се сърди че не са научили това или онова- защото той
пречупва нещата през неговият си мироглед и си мисли че за
всички който са дошли да тренират Таекуон-до е смисъла на
живота и че както на него му е лесно така и на другите трябва да

им е лесно. Да да ама не. Малките деца не разбират че залата
също е едно училище за тях тава е ново място за игра и опуснеш
ли ги веднъж няма връщане назад.Затова говоря и това имам в
предвид като казвам че трябва да се подходи по друг начин към
тях.
А че треньорите много бързат да изкарат по- големи степени на
учениците си е " разбираемо"-така тях ги оценяват косвено-ако си
изкарал повече състезатели или по-големи степени автоматично
ставаш голям треньор почваш да разбираш от всичко и общо
взето всичко ти е повече и голямо.
Навремето когато още се състезавах имаше състезатели който
много ги биваше гледал съм срещи на Деси Кирилова при който
партньорката и беше с черен пояс но си неможеше и тогава ми
направи страхотно впечатление че Деси не я смля за да си вземе
точките,а само леко я почукваше и й направи един тренировъчнопоказен спаринг, цялата зала беше притихнал и гледаше натам.
Какъв е изводът - когато си добър ще се наложиш с техника и
няма за смачкаш егото на противника така и двамата ще са
доволни единият че си е взел победата по показен начин, а
другият ще разбере че има какво още да учи и няма да се откаже с
наранено самочувствие и да каже майната му тук всички ме
претрепаха значи не ставам за тая работа.
Навремето повече то ни национали играеха така( незнам по
голямо информационно затъмнение ли имаше, или сега силите се
изравниха, или пък дали в залите не влизат хора който гледат да
избият комплекси наистина незнам ) Аз винаги съм тренирал с
мисълта че това е Бойно ИЗКУСТВО от него можеш да вземеш
доста неща и то не само как да биеш някого, а как да изградиш
характера си за по добри неща ( тук важна роля има треньорът ) и
да станеш добър и възпитан член на обществото да си изградиш
статут на личност в средата в която живееш особено в лоното на
Б.И
Айде чао за сега, а тебе Nely ще те "бия" щот ме караш да пиша
толкова неща на куп , навремето когато учех , по български едвам
сбъгрях тройката на контролните и класните сега ако ме виде
учителката ми направо няма да повярва че толкова неща мога да
изложа на белият лис за един ден
Бъдете живи и здрави и пак ще се чуем-напишем-прочетем
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Здравейте,
Следя темата от около месец, но до сега не бях взел страна по
редица причини, обаче с всяко следващо посештение на форума
чета мнения на все по-недоволни и по-недоволни от БФТ ИТФ
хора.И ми става интересно защо тази тема се появи точно сега,
защо не преди 1 година или 2 или 5 години.Как става така, че
изведнъж всички започнаха да съчустват на Ники Бакърджиев, как
за него бил прилаган двоен стандарт и т.н. Занимавам се с
Таекуон-до то 1990г и съм национален састезател от доста време,
още от преди Ники Бакърджиев да си помисли че може да си
плати за да дойде на Европейско или някакво друго състезание
извън Балгария. За някои това може да не е много, но за мен е
достатачно за да претендирам, че съм по-наясно с нещата от
повечето тук, не искам да обидя никой! Защо всички си траеха до
сега , а изведнъж започнаха да надигат глава как техните
състезатели били пренебрегвани за националния отбор и много
други глупости и простотии които се сипят по адрес на БФТ и
нейното раководство. Как пък само недоволни хора се намират да
коментират "проблемите и недостатаците" на БФТ. При това
темата се появява, точно след като националният ни отбор се
връща от две поредни състезания с общо 27 медала, при това
говоря за Европейско и Световно първенства. Кой глупак реши, че
федерациятя има някакви проблеми точно сега.Или решихте че
тия медали се печелят лесно?...и вече всеки иска да е в
нациналния отбор? Много е лесно да седиш от страни и да каваш,
че някои има проблеми без за това да се показват факти.
Единствените проблеми на БФТ са свързани с пари. В 80% от
случеите пари за пълен отбор няма и хората то УС, без да
споменавам имена, защото тези които са запознати с нещата ги
познават много добре, взимат лични заеми, лихвите на които
плащат от собствения си джоб за да може отбора да замине в
пълен състав в категориите за спаринг, и никой не може да им
държи сметка как си харчат парите, и кой взимат на састезание и
кой не, каквито претенции имат някои хора. От показаните
резултати, явно избора им е бил добър. Да не говорим за

твърдението на Ники, че той бил елитен състезател-хаха.....голям
смях, при това си бил платил за това! Голямо тупане в гърдите
падна с тоя медал от Словакия...с не малката помощ от
съдиите...и то от кои? Пък сега на Световното какво?- нищо...и
веднага оставка, и аз това, аз онова...той бил подценен. Да не
говорим за лагерите на които участваше...пародия. - Искам да
кажа на Ники, че с две състезания не се става елитен състезател.
И като такъв трябва да тренираш заедно с целия отбор, а не да си
правиш каквото си искаш...или по-точно каквото си можеш,
заштото другото ти е непосилно!
Относно за испитите за черни колани искам да кажа, че БФТ ИТФ
има строго определен правилник за провейдането им, като
оценяването става по шестобалната система в няколко
дисциплини и крайната оценка е сборна от всичките взети заедно.
И скъсаните на тези испити до сега не е един, а двма, като втория
беше кандидат за 4-ти дан. Така, че нещо не ви пълна
информацията.
За сега е тфа...ма сам сигурен, че ше са чуем пак
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Не си спомням някога да съм възразявала срещу успехите на
националите, както и на който и да е български състезател. Ще се
изчета внимателно пак, но не мисля, че съм казала нещо подобно.
Ако се обаждам, то е защото съм дълбоко убедена, че бг ТКД не
се състои само от националния отбор. Може би той е най-важен,
може би той представя лицето на България пред света, с всичко
съм съгласна. Но не мога да се съглася, че останалите клубове
трябва да се пренебрегват тотално само защото нямат
национални състезтели. Не съчувастваме всички на Бакърджиев,
всъщност – оставката на Бакърджиев е само част от темата. Аз
лично си мисля, че такъв голям клуб като Багатур Стара Загора и
толкова силен не се прави току така. Трябва да можеш да го
направиш и да привлечеш толкова много хора – има и масовост и
добри състезатели на високо ниво. За да тренират толкова много
хора там, значи се работи. А щом се работи, това е най-важното.

Не зная на кого са му помогнали съдиите, не зная с колко
състезания се доказваш като елитен състезател, не зная един
медал ли те прави майстор или не знам там колко, а и това
въобще не е моя работа. И с това не се занимавам. Хубаво сега,
вие сте си тренирали заедно, вие сте си ходили по състезанията,
вие си знаете отношенията – вие си решавате дали ще ги
изложите публично в Нета или не. Като ги изложите обаче, няма
да се сърдите, че ви ги коментират…
За да се появи сега тази тема, значи някой е решил, че има нужда
от нея. Друг е въпросът, че като гледам как беше пусната, си
мисля, че този някой май е извън България и сега ни гледа сеира,
защото даже и едно най-просто обсъждане не може да се направи
без лични нападки. Преди 5 години не можеше да се появи
темата, най-малкото защото Даобг май го нямаше. Тази реплика
ми изглежда като: “Като взехме да печелим медали и веднага
всички се подредиха да стават национални състезатели”. Пък аз
ако говоря, то е защото смятам, че победите може би са найважното за бг ТКД, но даже и те не са всичко. Аз мисля, че съм се
старала да не нападам никой лично, само си седя и си задавам
въпроси. Гледам, че някои от въпросите дразнят, нека! Ще
продължавам да дразня както тези, които смятат, че няма смисъл
да се говори, защото нищо няма да се промени, така и тези, които
смятат, че всичко е ОК и нищо не трябва да се променя. Както се
казва в един прочут лаф: живея, за да дразня…
Ако на лагери вие сте един сполтен отбор и така трябва да бъде,
и занете какви са проблемите, и знаете кой колко струва, все пак
си мисля, че е хубаво да се види и какво се говори в обикновените
клубове и какъв дяволски голям проблем е това да се намери
достъпен последният легитимен устав на федерацията, за да
направиш най-простата съдебна регистрация на своя клуб в
съответствие с промените в Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Дяволски голям проблем е, повярвай, за всички
хора, които не са от Благоевград. Знам, че ти изглежда
маловажен, знам, че от друга гледна точка това не е проблем, не
е като да пребориш конкуренция от цял свят на голямо
състезание и да се класираш сред първите трима, но това е
проблем например за един малък клуб, който си мотае съдебната
регистрация или пък е принуден през три месеца да се
пререгистрира, защото си е направил първата регистрация без да
е имал Устава на федерацията и нещо не е досъобразил… и

хиляди глупости. Аз говоря за такива проблеми. Не говоря за
проблема на Ники, за него той си говори сам. Вярно е, факт е, че
от такъв дребен клуб сигурно никога няма да излезе нищо голямо,
нищо, което да е на нивото на националния отбор, просто защото
той дръпна напред невероятно много – виждаме ги дори на
републиканското. Ама тези хора сега какво да правят като им се
тренира, и тренират, а клубът им няма все още съдебна
регистрация и утре ще скочи някой да обяснява колко са
нелегитимни и ще бъде прав, абсолютно прав. Хубаво, някой от
тях ще махне с ръка и ще каже: през … ми е за всякакви съдебни
регистрации, аз искам да тренирам и ще тренирам точно в този
клуб, няма да ходя на състезания, няма да се явявам за степени…
Добре, двама трима така ще мислят. А хлапетата, които тренират
– деца и юноши, които искат да се състезават и които не можеш
да ги накараш така да мислят? Разберете ме, не говоря за
проблемите на БФТ, защото не ги знам, говоря за проблеми на
малките клубове. Пак повтарям, знам че те не интересуват никой,
ама не разбирам защо инструкторите им си мълчат, споделят ги
само в неофициални разговори, казват ги на някои от повъзрастните хора в клуба, на родители, помежду си… понякога
съм виждала как родители на състезанията се карат с
инструктора, заради някое недосъобразяване я на категории я на
нещо друго.
Не знам защо изглежда, че само недоволни хора се оплакват. Аз
лично съм си много доволна даже от това, с което се занимавам.
Тренира ми се и ми е кеф да го правя. Претенции нямам за нищо.
Говоря за неща, които съм чувала или виждала в залите за
тренировки (най-вече) или на състезания (малко по-малко). За
неща, които са ми казвали различни хора. Не знам кое е по-добре
– да се пишат глупости, както се казва, или привидно всички да са
съгласни с всичко, а после само да търсят някого, за да му се
оплачат. За лагери и национален отбор си говорете вие, които
имате представа от тях. Аз мисля, че имам някои наблюдения
какво е в останалата част от бг ТКД – обикновените клубове с
малко трениращи. Тази част от бг ТКД, колкото и незначителна и
малка да е, - все пак я има. И тези клубове имат финансови
проблеми, и на тях хората, които ги водят, плащат доста често с
лични средства я таксите за участие в състезания, я таксите за
членство към федерацията, я нещо друго, за да могат все пак 2ма, 3-ма, 5-ма състезатели, които имат, да отидат да се сборят на

областно или на републиканско състезание. За да ги има и тези
състезания, които все пак са част от аргументите за определяне
на националния отбор, т.е. – част от аргументите, за да може
националните състезатели да ги спечелят и да са национални
състезатели.
Слава богу, наистина винаги ще съм отстрани на нещата, т.е. –
винаги просто ще си тренирам но никой не може да ме спре да ги
обсъждам. Никой не възрази, когато в Нета излязоха хубави думи
за представянето на националния отбор и на ЕП и на СП, даже
напротив – лоша дума не излезе и нямаше за какво. Всички бяха
щастливи от представянето им, всички искаха да ги поздравят и
според мен – бяха искрени. А като се задълба някой в проблеми
(имам пред вид – първият постинг, с който започва темата, както и
нещата, качени от Чаги) и йок сега – глупости се пишат, глупости
се говорят, т.е. – за проблеми не трябва да се говори… Добре
нека да обърнем нещата малко: БФТ няма проблеми, както казва
XXL, но клубовете имат – не може ли да си ги кажат…
А Varvar за “боя”… не знам, не знам… много станахте нещо;
преди има няма месец един друг активен участник във Форума ми
предложи да ми “организира тренировка” на спаринг, че нещо се
бях разлетяла да питам как ви минават тренировките… ако се
познае, да си замълчи, моля… Но както се казва – щом трябва да
се “бием”, ще се “бием” – даже и аз си мисля, че геройски ще
издържа десетина секунди, може би дори – 30 секунди даже и
срещу истински “варварин”. Не мога да откажа спаринг просто, не
е … как се казва… достойно.
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:fou:nely, не фиксирам точно теб в моя отговор. Що се отнася до
проблемите на клубовете, те ще съществуват и винаги ще ги има.
Не знам само какво разбираш под голям и малък клуб...? Броя на
трениращите или нещо друго? Друго е ако говорим за изградени
традиции в ТКД на даден клуб. Спомням си времето, когато
нашият клуб беше регистриран към БФТ. Никой не ни
познаваше...- някакви си там от провинцията, а тогава времената
бяха по-трудни от сега. Тогава най- силните клубове бяха именно

в София - не е чудно защо. За международни участия се
разчиташе единствено само на спонсори и на никакви собствени
приходи, защото поне аз не спомням да се е събирал някакъв
членски внос. Някаде по-нагоре беше казано,че таксата към БФТ е
по-добре да се събира от самите трениращи в дадения клуб, а не
от клуба като член на БФТ. Еми браво, това е много добре обаче
именно това предложение беше отхвърлено от председателите на
клубове на едно от събранията на БФТ. Що се отнася до форума,
аз се сещам поне за три такива, единия от които е на ЦПК или
поне беше- не съм сигурен. Устава на БФТ бе изпратен на
клубовете ЧЛЕНУВАЩИ в нея, под формата на бюлетин веднага
след приемането му. Що се отнася до регистрацията на даден
клуб, мисля че всеки трябва да се "затича" и сам да си свърши
работата-да се консултира с адвокат, да даде някой лев тук там/
нямам в предвид подкупи
/ да подаде молба към БФТ и да бъде
регистриран, след като молбата му бъде одобрена, като член на
БФТ ИТФ. Поне на мен не ми е известно да е отказано на някой
регистрациая към БФТ. Никой няма да да дойде отгоре и да ни
разреши проблемите.Мисля, това е едно от нещата на които учат
БИ.
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хи хи ... чак ми е смешно как се засилих да се оправдавам
предварително.... абе вярно е, че всеки клуб сам си бере
пропуснах да спомена как в последна сметка и въпросният клуб
също се регистрира, но е вярно и как около половин година искаха
Устава на БФТ, преди да го получат. но това е един конкретен
пример само, който даже не е много важен в случая. да, под голям
и малък клуб имам предвид традиции - откога е създаден, броя на
трениращите, както и постиженията на клуба все пак. Голям клуб
са Ейнджълс, Багатур... Клубът, за който говоря беше с 20-ина
човека + още толкова приходящи отвреме навреме.
Какъв е проблемът че клубовете отхвърлят предложението
такстата към БФТ да се заплаща от трениращите, а не от
клубовете? Гледам че Юроатлас правят нещо подобно с щатската
федераця, където членуват. Не виждам нищо лошо, напротив.

Зная за форума на ЦПК, но той беше или по-скоро - се превърна в един клюкарник... Не че е лошо, но там според мен ако някой се
засилеше да пише такива неща каквито излизаха в Даобг, щяха да
го изядат с парцалите. И той си беше само форум за контакти с по
едно изречение, най-често: ...... еди кой си са много яки! Добре де,
това по форума никой не може да го провери....
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Да поддържам Nely като казва ,че тук сме се събрали хора който
не че са недоволни от БФТ като цяло , а че по-принцип
разискваме проблемите на малките клубове и това че БФТ не си
дава зор да им помогне по някакъв начин и то в мисъл да си
помогне на себе си. Никои не говори против нашите национали
напротив горди сме че ни представят по такъв достоен начин
извън страната откъдето чужденците си вадят заключението че
всички са толкова добри като тях.По принцип ние сме си по-добри,
какво имам в предвид на един от семинарите организиран в
Благоевград присъстваше и едно момче от Америка Алекс
Незнамсикойси- 5 дан ще ме извинява ама не можеше да стъпи на
малкият пръст на повечето ни 1-ви данове , ти XXL би трябвало
да знаеш за какво става ? щом си в Н.О. си бил на този семинар.
Та думата ми беше НИКОЙ не плюва срущу БФТ или Националите
( поне аз така ги виждам-чета -нещата ).
По въпроса за скъсаните на изпити за черен пояс по принцип си
прав че не е еден човек , а са двама НО ние говорихме за
последният проведен изпит а не за последните два, ако се върнем
назад във времето със сигурност ще намерим и някой дрег скъсан
но това не е важно не мисли че искам да се заяждам не въобще,
не ми се занимава с дрязги и карания аз наблягам на максимата
че най-добрият бой е този който не се е състоял. Тук мисля че
трябва да се поясня пред Nely че като написах че ще се бием
нямах точно това в предви в прекият смисъл на думата( имам в
предвид че ме подтикваш към дълги словоизлияния- ебати
думата-които по принцип не са ми присъщи, даже така започнах
да пиша в първият си пост ама сега докъде я докарахме направо
ми се плаче като видя колко много съм написал ) никога не съм

отказвал да се бия с някой било то дори само на тренировка
затова приемам думите и като шега но ако все пак иска няма да и
се "размине" един тренировъчен спаринг
Устава на БФТ наистина беше разпратен но както ти сам написа
само на тези който членуват във БФТ . Сега да попитам напълно
теоретично : ако не членувам в БФТ как бих могъл да получа този
устав? Виждаш ли някакво несходство в нещата? - получава се
като в оня филм" Парагрф 22" -ако си го гледал ще разбереш, че
ако си в структората на БФТ вече си си направил клуб и дефакто
този устав почти не ти трябва вече освем да го прочетеш и да
знаеш правата и задължинията си.
За таксите от членуващите беше мой пост но там не развих
изцяло темата защото трябваше да се обяснява и смята много но
ако се напънеш и сметнеш примерната цифра на трениращите
към БФТ и умножиш по 5 лв. чл. внос ( примерно ) на година
мисля че цифрата ще е по голяма от досега събираната.
Наистина хората от ръководството правят всичко което е по
силите им за да намерят пари за Н.О. но щом се стига до
отрицателно салдо накрая на годината нещо явно куца и трябва
да се мисли. Винаги съм казвал ,че Таекуон-до не се "играе" само
с крака а в повечето случай с глава. Ако не може да се измисли
нещо повече нека се привлекат хора който биха могли да дадат
опит и примери от друга гледна точка и пак да се мисли.По едно
време беше модерно всяка организация да си има собствен
ДРУГАРСКИ кръг ЛОБИ нека нашето ( на БФТ ) лоби да е от
такива хора който могат да дадат конструктивни идей без да се
налага да се изтискват малките ( разбирай с малка членска маса )
клубове, защото тази такса към федерацията обикновенно се
събира от членовете на даденият клуб и спокойно можеш да
направиш аритметика по колко се пада на човек да даде ако
тренира в клуб с 100 човека и в клуб с 10 човека
Айде останете си със здраве до следващото ни четене
И не се сърдете нямам нищо лично към никой от вас
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Hm, Nelly, may, ima predvid men. Shte si priznae tya...

Guardian of Time
Група:
Мнения:
Регистрация:
Skype:

Джуджуцу
531
26-Август 02
nedelin_istorik ::
чат
Пол: Male
От: гр. Пловдив
БИ: ju jutsu, karate,
nin jutsu...
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 4
Регистрация: 14-Юли 03

Публикувано: 29 Юли 2003 - 00:55

Еми Varvar, е-mail адреса на БФТ не е тайна. Дори на страницата на
федерацията има и телефона в офиса на БФТ, кадето можеш да се обадиш, ти
или който и да е и да се поинтересува, как може да получи устава на БФТ ИТФ.
Не вярвам да му бъде отказано! Нещо не мога да се сетя защо ми споменаваш
Алекс Едикой си и там какъв дан е бил? Американците никога не са били
критерий в таекуон-до нито за мен, а пък и незнам за някой въобще. Не знам
дали знаеш, ама той е станал 5ти дан от цветен колан за около 3 години или
.
нещо такова...- така, че сами можете да прецените
Сега излиза, че си правиме/те мохабет е така за да се пълни форума...обаче
забравих за момент, че Nely живее за да дразни

)
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Тъй ще да е... вярвай... най-обичам да си пиша по три - пет- осем страници
щото няма нищо, заради единия мохабет само. През останалото време седя
да си измислям какво да пиша. А и не да не забравяме, че темата я пусна
някой анонимен.
за съжаление една проста истина съм приела и досега не ме е излъгала:
Дим без огън няма....
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Абе xxl що се правиш на незнам какво, като говореше за устава в първият си
пост имаше впредвед пратеното преди месец-два писмо по електронен път
нали, а аз ти говоря по принцип например не всички хора в България имат
възможности и умения да боравят с компютър и вследствие на това и
интернет. Мойте родители например го гледат компа като извънземно- не
казвам че те ще седнат да правят клуб но тидавам пример все пак, от друга
страна ако искаш да си говорим за точно установено време то аз съм
регистрирал клуб през 1995 г. - така , доколкото си спомням по това време и аз
самият гледах интернета през крив макарон пък и нямаше такиви форуми като
сега да се обменя опит и знания- сещаш ли се накъде бия. Та така ако
погледнем нещата глобално излиза едно нещо , ако ги видим от друга по

стеснена гледна точка друго нещо, и затова да няма неразбирателство и само
да пълним форума дайте да се разберем по принцип ли говорим или не.
Алекс Едикойси ти го дадох не като пример за подражание , а точно обратното,
чети ги нещата дамусе невиди написах че почти всеки 1-ви дан в България ще
му свие сърмите както и на повечето американци, съдейки по разказите на
Nely и на разни други хора включително и на мой ученици учещи или работещи
в чужбина.Н еми пука как и защо или пък за колко време го е взел този негов 5ти дан нека си се фука с него важното е какво можеш ,а не какъв пояс носишпоне това е моето мнение.
А за това че си правим мохабет - да що не, преди няколко поста предложих ако
не ви харесва темата да я сменим ( не съм я пуснал аз тази тема , ако това ви
се върти в главата ) ама явно си има интерес виж как ти се включи по късно и
сега си обменяме реплики и с теб иначе сигурно ще ше да се чувстваш
самотен
Няма да се расърдиш сега и да ме наругаеш или пък да ни напуснеш нали?
По едно време Nely искаше да има повече хора в раздяла на Таекуон-до аз
приветствам това предложение и смятам че трябва да сме сплотени а не да си
ръфаме костите за щяло и нещяло щот така се излагаме сами себе си вместо
да градим реноме.
Утре пак ще се чуем-прочетеммммммммммм всъщност вие си знаете вече
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03
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Алек Миланов - V dan ITF
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xxl, в Jul 28 2003, 12:55 PM, написа:
бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

Що се отнася до регистрацията на даден клуб, мисля че всеки трябва да се "затича"
и сам да си свърши работата-да се консултира с адвокат, да даде някой лев тук там/
нямам в предвид подкупи

/ да подаде молба към БФТ и да бъде регистриран,

след като молбата му бъде одобрена, като член на БФТ ИТФ. Поне на мен не ми е
известно да е отказано на някой регистрациая към БФТ. Никой няма да да дойде
отгоре и да ни разреши проблемите.Мисля, това е едно от нещата на които учат БИ.

тук сигурно не си помислил добре ... вярно е, че БИ те учат сам да се справяш,
но пък от друга страна ми се вижда глупаво за едно и също нещо да се плаща
многократно на адвокати - федерациите (всички, не визирам само ТКД)
обикновенно знаят най-добре за какво става въпрос, вече са дали веднъж
пари за консултация с адвокат и за документи - не виждам защо да не спестят
пари, време и труд на членовете си, особено при положение че нищо не губят
от това. комплект документи по пощата, готови за попълване и с подробни
инструкции ще са отлично средство да се затвърди убежданието, че
федерацията е организация с отговорности и възможности, която помага, а не
която само прибира пари.

малките клубове по принцип са и малки бизнес предприятия, трудно им е да
отделят пари за счетоводители, адвокати и всякакъв род други консултанти.
накрая се получава така - треньорът, освен да преподава, трябва да се грижи
и за всичко останало - да е в час със законите, да е в час с данъчното
облагане, да е в час със счетоводството (за залата има наеми, ток, парно и
какво ли още не), да има още организационни способности (на семинари и
състезания се ходи по различно време, на различни разстояния, с различни
превозни средства ,а това изисква добра координация), трябва и да изкарва
пари отнякъде + да си поддържа физическата форма и душевно равновесие...
като сложим към това и разни проблеми във федерацията, към която членува...
да кажем аз още се чудя защо федерациите нямат добре направени сайтове,
защо не предложат хостинг и на клубовете си ... не би им струвало много пари,
всеки би се гордял да се види в Интренет, да може да даде адрес на приятели,
всеки младеж или родител би имал полза да разгледа нещата преди да реши
да посещава даден курс ...
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Споко Чаги, знаем кой е Алек Миланов - поне сме го виждали в раздела
"Приятели" на Багатур. Няма нужда сега да прекачим целия сайт на Багатур в
Даобг - мисля, че повечето хора го посещават, защото е единственият, който
се обновява все пак два пъти в годината (за разлика от всички останали, които
се обновяват веднъж на две години )))
Ехе Ббобби.... това са едни от най-смислените предложения, които срещам от
месеци по въпроса за контактите между ръководните органи и членовете на
организации. Имаш талант на администратор, знаеш ли?
Да, разбира се, никой не отрича свършеното дотук от който и да е управителен
орган. Всички си даваме сметка, че отговорностите и възможностите, който си
написал, че има един инструктор на обикновен клуб са умножени
неколкократно за една организация обединяваща клубовете.
Аз ако се "заяждам" не е на принципа "защо еди какво си не е направено", а
само за да подскажа още няколко идеи - какво още може да се направи. Не
казвам, че това е най-важното, не казвам, че ако се направи еди какво си и
виждате ли - нещата ще потръгнат с пъти по-добре, нищо подобно. Само си
мислех, че като хвърля 5 - 16 конкретни примера и някой друг - още толкова, и
някой трети - още малко, ще се намери един - който да даде някое конкретно
предложение за нещо. Един, който няма да го е страх, че ще му кажат "Кой
глупак реши, че БФТ точно сега има проблеми...." Добре, нека да няма,
радваме се ако е така, но аз лично например смятам, че от целия "мохабет"
само предложенията на Ббобби да имат някакъв смисъл и да бъдат чути от

някого, дори не от таекуондистите, а от някое друго БИ, пак има някакъв
смисъл.
Освен това и аз се чуда защо клубовете не са представени добре в Нета, но
пък от друга страна - не се чудя, като гледам федерациите колко бедно са
представени. Да това с хостинга е умно, от него и пари могат да се изкарат
според мен, нещо като годишен абонамент или дявол знае какво. Да и това с
пощите е умно - пак ще дам за пример Юроатлас мисля че беше... Там май
всеки член на клуба си има поща в страницата им или нещо такова.
За съжаление, това ми заприличва на мания у хората, които ползват Нета и
компа като ежедневие - да смятат, че навсякъде е така и всички си решават
проблемите с него. Хубаво сега и-мейл, информация по Нета, добре, ама не
може само с това; не искам никой да обидя, но представи си дявол го взел
какъв проблем е ежедневният достъп до Интернет, ако го нямаш вкъщи. А ако
живееш например в градче като Опака, а? Не обиждам, никой, давам го за
пример само, подчертавам! Ще кажеш ми като не могат, да не си правят клуб, е
така е, ама пак не съвсем. Защото има доста талантливи инструктори, които са
супер-супер-супер скарани с тази тежка административна материя, и това не е
въпрос на добро желание у тях, а просто - не им се отдава да се занимават със
счетоводство, преговори за евентуално спонсорство и всичко останало. Та в
тази връзка не казвам някой друг да им решава проблемиет, не, опазил ме
Господ. Казвам - ако някой желае да сподели собствения си опит в решаването
на тези проблеми, - нека да им помогне. Кой някой? Естествено - някой от "повисоко", някой от ръководителите.
Знаеш ли каква смешна картинка наблюдавам в последните години?
Естествено, вече се коментира, че с таксите само на трениращите клуб не се
издържа, трябват още пари. Инструкторът на един клуб, беше решил, че ще
пообходи кварталните фирми, ще поговори със собствениците, с тоя, с оня - с
една дума - ще ги пита за спонсорство. Това с ясното съзнание, че не може да
им предложи почти нищо за тяхна изгода освен синът/дъщеря му пожизнено да
тренира безплатно в клуба, ако фирмата на таткото го спонсорира с някаква
сума от време на време.Та инструкторът, както казах някъде си, е доста
интелигентен човек, но просто няма никакъв според мен усет към бизнес,
пазар, финанси и такива неща. Просто ги мрази, не му се отдават, и той
максимално избягва да се занимава с тях. Все пак като беше решил, че ще
разпитва, се получи доста неловка и нелепа ситуация, е няма да ви разправям
с подробности, но обикновено не стигаше по-далеч от секретарката на шефа в
разговорите, като стигнеше - леко се занясяха с него, понеже е по-възрастен и
разсъждаваше с критериите, че ако някой обещае нещо, този някой
непременно ще го изпълни, не различаваше обещанието, давано много често
на принципа: Да бе, всичко ви обещавам, само сега си тръгвай и ме остави на
мира, и се чудеше защо еди кой си бил обещал, пък сега се криел... Да, и той
смяташе, че може дори да изтегли заем от банка, за да си стъпи клубът на
краката в един момент и други такива неща, да, добре, знам, че всеки сам си
върши работата и се бори за оцеляването си, но просто не всеки има

административни и организаторски способности да се справи сам. Представи
си мнението на хората в този квартал, където надлежно бяха разпитани
собствениците на магазини в района дали не искат да спонсорират клуба, ако
членовете на клуба се ангажират да пазаруват мляко от тях. И бабите им също. Смях, смях... И повярвай ми - това отношение се пренася после върху
целия спорт: ... а ти, там ли тренираш, той тоя дето ви водеше каза, че ако
даваме по 20 лева на месец за клуба, вие ще пазарувате от нас... Той така ли
прави?.... И ти се чудиш какво да кажеш.
При консултациите с адвокат - подобна история. Клубът е регистриран,
пререгистриран, закриван, откриван... въобще - никой не може да му хване
дирите вече в съда. След сума ти уточнения се стигна до извода, че Уставът
трябва да е съобразен с Устава на ръководния орган, в който членуват. Оттук
нататък историята вече я разправях.
При консултациите със счетоводител - същия екшън. Най-напред стрес, че
годишния счетоводен отчет трябва да бъде извършен и заверен от експертсчетоводител според новия закон. Стрес, защото подобна услуга май струва
около 1000 лева. После се оказва, че не трябвало, трябвало само ако
приходите надхвърляли еди каква си сума....
Е добре, представи си го Хикс хикс ел, целия този екшън в национален мащаб,
защото са го преживели поне двайсетина клуба през изминалата година, някои
- по два пъти, и си представи как пък няма да има въпроси по въпроса толкова
ли е трудно поне част от административната работа да се уеднакви,
унифицира и улесни...
Иначе за съм щастлива, че пишеш във форума; стига само си чел; един месец
четене стига; колкото повече, толкова повече.... мнения и идеи имам редвид
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БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

И който дявол пусна темата за Бъдеще... да си признае веднага, няма ние
да отнасяме "боя" вместо него....Шегичка просто шегичка...
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Да, Деси Кирилова или Кирова не беше ли? Чувам отвреме навреме че е била
доста добра в ТКД. Нали тя се състезава сега професионално с бокс (или

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

кибокс?) в Германия? Къде сте всички, които надълго и широко ни обяснявате
колко са схванати таекуондистите в ръцете в темата “Недостатъците на ТКД”?
Прави сте, да, как пък да не са схавнати, аз лично ръцете си ги ползвам само
да си пиша глупости, т.е. – за мохабет един вид. Шегичка….
Отдавна искам да питам – случайно някой няма ли записи от тренировки (това
е по-добре) или състезания (в краен случай) на старите ни национали? Освен
Десислава, имам предвид например Стефка Георчева или Тони Кръстев или …
лошо, нямам имената пред мене, а вече забравям. Или въобще – снимки от
републиканско преди десет години например (предполагам, че е имало все пак
републикански…)? Може ли нещичко да се качи в Нета евентуално? Дори и
“личен архив” да е.
Ще съм безкрайно благодарна на всеки, който може да даде някаква
“историческа” информация – за началото на ТКД, някой, който е тренирал
наистина примерно от 1990 г. (Хикс хикс ел????). А още по-добре – от 1985 г.,
хайде сега, вярвам, че са живи тези хора )))))) и дори не са “скарани” с
интернет. Ще бъде супер. Хареса ми нетрадиционният поглед върху историята
на ТКД, който излезе в Боен клуб и поставя адски много въпроси, но някой
може ли да допълни нещичко?
Както казва ИЦЕ, българите сме склонни май само лошото да изтъкваме и да
се плюем…много яко. Лошо. Счупихме се да обясняваме колко са скъсани на
изпитите за черни колани (това ми заприличва на избиване на чувство за вина,
един вид се оправдаваме задочно, защото сума ти представители на други
стилове обвиниха ТКД, че тук нещо много лесно се ставало черен колан и
всякакви глупости). А доколкото знам, последните 2 години изпитите минаваха
доста продължително (тук се намесва Чаги и качва информацията от сайта на
Багатур плюс снимките от миналогодишния изпит… Той между другото много
ме кефи, защото участва по супер оригинален и нетрадиционен начин в
дискусията – с картинки. Давай така приятел, аз поне досега в никоя тема не
съм попаднала на човек, който да общува с останалите само с изображения, и
пак да бъде актуален и в час с нещата, които се обсъждат… Тук Чаги ми
отговаря с пост под формата на широка усмивка… или да не дава Господ! –
неприличен жест… за да запазим духа на разговора…).
Освен това – със следващото вече се излагам – ама няма как – може ли някой
от вас, който може, защото аз не мога, да пусне тема, както има тема за
упражненията за гъвкавост, затова какви упражнения може да се правят за
отскокливост. Знам, че ви е смешно, обаче не виждам защо трябва да се
обсъжда едно качество надълго и нашироко, а да не се обсъждат други
качества, които също са необходими в някои стилове. А ви моля да пуснете
нова тема, за да не променяме темата на Темата “Бъдеще за ТКД в Бг”,
защото аз особено много се радвам на нейното съществуване, то си ми и личи.
Говоря за онази отскокливост, нужна за специалните техники в ТКД
(инструкторите – моля…), въобще, то се видя, че спарниг само двамата с
Варвар “играем” и явно към спаринга няма интерес (а, Историк, извинявай,
пропуснах те), затова там не очаквам да чуя някой свещен секрет, но ви моля,

който знае да обади някои прости истини за скачането на специални техники.
Питам, защото живот и здраве, може да ми дотрябват след няколко месеца
или колкото там… А и съм сигурна, че много от цветните колани са в блажено
неведение за нещата; всъщност си мисля, че за това много малко се пише
както в литературата за ТКД на бг (аз от нея само знам, че като съм жена,
трябва на изпит да скачам и да чупя докъдето ми стига ръката на височина, а
на състезание – височината е 2,10 м.) Хубаво, добре, ама хайде обяснете моля
ви ще питам като профан: Какви упражнения да правя, за да скачам високо.
Освен това – има ли друг стил, където да се скача много, може би капоейра
или може би животинските стилове, не знам…. Може би нещо от това, което те
правят…
(Тук ще поясня, че между другото не би трябвало да се оплаквам, нямам
големи проблеми със скоковете и всъщност си скачам прилично за жена. Но ми
се иска тези, които са го развили това качество без да го имат, или са
доразвили природния си талант, да обадят някои неща по въпроса.
Благодаря!)
РР и като пусне някой темата Упражнения за отскок, може да итрие последния
ми постинг оттук или да го хвърли там...
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Уважаеми Колеги,
На нашият адрес се получават много и различни мнения по темата. Повечето
мнения са интересни и актуални, но има и изключително крайни заявления. До
момента 7 клуба твърдо заявиха желанието си да участвуват в учредяването
на нова Българска федерация по Таекуон-до, като с тях беше проведена
предварителна среща. Получено е потвърждение от офиса на I.T.F. за това ,
че новата федерация ще бъде приета член. Договорено е с голяма фирма с
чуждестранен капитал да бъде генерален спонсор това начинание.
Генералният спонсор се наема да покрие разходите по учредяването на
новата федерация и членството в международна федерация. Постигнато е
съгласие за структурата и основните приоритети на новата федерация, както и
по следните основни въпроси:
• Учредителното събрание на новата федерация да се проведе в началото на
септември.
• Федерация да бъде демократична и отворена за нови членове.
• Федерация да бъде член и представител за България на Европейският I.T.F.
• Таекуон-до да се развива не само като спорт, а основно, като бойно изкуство.

• Членският внос да е символичен от 1 лв. на клуб за година.
• Генералният спонсор да финансира подготовката и участието на пълен
национален отбор в поне едно международно състезание годишно.
• Клубовете да са автономни и инструкторите да провеждат изпити за степени.
• Ежегодно да се организира и провежда международен открит турнир по
Таекуон-до.

Дискусията по темата продължава. Очакваме вашите мнения, предложения,
коментари и въпроси на tkd_forum@burntmail.com

С уважение:
Инициативен комитет “Бъдеще за Таекуон-до в България”
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бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

ще се отклоня от темата за ТКД и ще вметна нещо, което много хора
претендират да разбират, а на практика съвсем малко го прилагат - бойните
изкуства помагат да живеем по-добре, карат ни да мислим, да виждаме
взаимовръзките в живота и т.н., обикновенно след първоначалният етап от
заучаване на техниките се гони едно друго ниво, изгражда се нов мироглед ...
това добре - оттук е видно, мисля, че бойните изкуства ни учат да не
преоткриваме топлата вода, а напротив - да стъпим на стабилна база и да
вървим напред, като базата е възоснова на историята и практиката на много
поколения майстори преди нас. сега чисто технически всеки казва: "така е, има
такава основа, трябва да се овладее!" някои (традиционалистите) я следват
плътно, други (новаторите) я променят за добро или лошо. обаче когато се
опре до сфера извън техниката - морал, възпитание, етикет и т.н. и особено в
бизнеса, хората от бойните изкуства се държат така, все едно това не се
отнася за тях (поне аз не виждам къде е логиката). без да се натрапвам на
никой ще споделя едно мое виждане - не може да не се спазват
елементарните бизнес закони, а да се очаква разните клубове и организации
да вървят напред. не може това да стане в момента, в който се намесят парите
- няма значение под каква форма. не може бизнес модела на Форд да е
признат в света от всички, а българските будоки да се правят, че не са чули
даже за него. както всеки човек има свой индивидуализъм (който го прави
различен), но и има много общи черти с другите хора (всеки диша, яде, почива
и т.н.), така и бизнес модела в бойните изкуства може да се отличава от
останалите, но все пак трябва да използва най-рационално общите принципи,
валидни за всеки бизнес - например да не се плаща за една и съща работа 2

пъти, да не се допуска една и съща грешка 2 пъти и т.н.
ще си послужа и с един пример - наскоро направих проучване за изработка на
сайт, който по мое мнение не беше нищо особено. не очаквах да ми поискат за
него суми от порядъка на 4 000 лв. абсолютно съм убеден, че това е непосилна
сума за който и да било самостоятелен провинциален клуб. от друга страна
такива пари не са изключително голям проблем за една национална
организация с 2, 3, 4 000 членове. да се намерят парите, специалистите, да се
направи, промоцира, поддържа такъв сайт и др. така изглежда нещо нереално,
но ако този проект стартира на части, стане готов за година и бъде
обединителен форум за цялата национална организация + един от найпрофесионалните сайтове в БГ + основна отправна точка за всеки от
обикновен посетител или представител на медиите от БГ и чужбина + ... всички
произтичащи от това предимства, когато се обвърже с ясна бизнес стратегия да кажем 5 лв на година за всеки клуб, който иска да има лично отделно място
в сайта и 1-2 лв на година за всеки отделен личен потребител, към това и
безплатна поща + връзка със всички медии и компании, свързани с бойните
изкуства и общественият живот - тогава смятам нещата изглеждат поразлично.
... е, може и да не съм прав... но в сайта на министерството на младежта и
спорта има само един адрес за организация на бойните изкуства и то е толкова
стар, че ми се доплака по едно време ... в същото време информационните
технологии са толкова напред, че макар някой да не ползва много Нет сигурно
има поща и приятел, който му я отваря, а почти всеки с малко пари има и GSM.
е няма ли да е хубаво, ако всички новости се съобщават по sms? и мислите ли
че Mtel примерно ще откаже да предостави подобна услуга на Българската
Федерация Таекуондо? само за инфо ще цитирам
Цитат
IBM и Националната футболна лига на САЩ сключиха договор за сътрудничество.
IBM ще предостави ... техническа платформа... а в замяна ще използва за
макретингови цели запазения знак на НФЛ и Суперкупата...
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Lord

Искам да се обърна първо към Chagi да попитам какво трябва да ни внуши с
тая снимка на Алек Миланов ( по принцип знаех как се казва ,но не исках да го
давам за еденичен пример, а като общо понятие затова се изразих така - не че
е някакъв майстор) дали че е направил нещо невероятно или "неземно"недостижимо за простосмъртните 1-ви, 2-ри,3-ти или 4-ти данове или само
искаш да ни го представиш във вид на визия.

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

bbobby
идеята ти да се изпращат на заинтересуваните цял комплект от документи е
много добра ,чудя се как някой не се е сетил за това преди.
Сега докато пиша се явиха още постове ще ги прочета и може пак да се обадя
ако искате
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Още едно мнение . По повод на питането на Nely за стари видео записи. Аз
имам запис на семирара от 1995 г. в Пловдив проведен под ръководството на
Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

ген. Чой Хонг Хи само първият ден е но к`во да правя, също така имам и малко
кадри на проведеното ден преди това републиканско състезание. Цялата
колекция от касетки на мастер Хи Ил Чо и разни други неща , но нямам
нужната техника и знания да ги кача някъде иначе със удоволствие
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бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

аз имам записи по ТКД от семинари правени през годините в Благоевград, тука
и някакво състезание се провежда от доста години (май с международно
участие) та и тях имам + няколко учебни касети (тези на Хи Ил Чо не са нищо
особено, има едни руски дето даже не съм и гледал, имам и много стар запис
на един ТКД майстор - не му знам името, но който е гледал "пияният майстор" с
Джеки Чан ще се сети - който показва доста удари с крак и на мен поне ми
харесва - без да съм особен почитател на ТКД - има си и удари с въртене, и
удари с отскок, и удари с отскок и въртене и някакви други щуротии).
принципно може да намеря и още неща ако на някой му трябват и намеря
време за това ... повечето от благоевградсите таекуондисти ги познавам.
а понеже се отвори приказка за техника и знание - аз имам и едното, и другото
- прехвърлям от VHS на CD примерно (и обратното ако стане нужда), но
проблема е в upload-a в Нета (щото не е евтино да метна 1 компактдиск от 650
МБ на който и да било сървър, особено ако не е в БГ пиъринга, а пък той не се
вижда от чужбина, да не говорим, че толкова безплатно пространство никой не
дава). тук пак опираме до една организация, която да направи това - да се
сложи някъде сървър е просто, но Нет връзката струва пари и не е много
рентабилно да се свалят големи обеми информация (поне в БГ). по скоро за да

излиза сравнително евтино би трябвало да се прехвърли касетата на диск
(средна цена по студията около 4 лв на час), а после някой ентусиаст да се
ангажира с прехвърлянето и на празни дискове и пращането по куриер някакъв.
така един диск би излязъл 10-ина лв за първото копие и по 1-2 лв за всяко
следващо (това без да се калкулира грам печалба и без транспорта - той в БГ
няма да надхвърля също 1-2 лв).
тези идеи, дето споделих тук, не са тайна и съм ги казвал и обсъждал с
приятели много пъти - даже вече работя по повечето от тях, макар че сам
човек доста трудно би се справил (не че се оплаквам).
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Здравейте на всички.
От скоро следя този форум и останах адски изненадан, колко коментирана
личност съм тук. Лошо няма! Интересно ми е да чета мнението на различни
хора свързани по някакъв начин с ТКД. Незнам с каква цел някой е публикувал
от страницата на Багатур моята оставка и коментара ми, но не ме и
интересува. Щом съм го пуснал в нета всеки може да има достъп до него.
Истината е, че нямах никакво намерение да се включвам, защото съм
привърженик на премите разговори, лице в лице.
Моето мнение е, че форума /независимо на каква тема е той/ служи за
размяна на мнения, ползотворни спорове и коментари. XXL обаче не изказва
никакво мнение, а отправя лични нападки. Това най-малкото не му прави чест.
Какво целиш XXL? Да обидиш някого? Мен? Не се надявай! Не мога да се
обидя от думите на човечец, който разсъждава по толкова елементарен начин.
В тази връзка смятам, че човек не бива да се изказва неподготвен! За
съжаление винаги ще се намери някой, който да ... Тук ще цитирам един
уважаван от мен човек от УС на БФТ, който казва: “На каца мед и едно лайно
стига!”
И тъй като XXL си позволява да ме атакува по възможно най-подлия начин /
говорейки зад гърба ми/, ще се опитам да му отговоря с неговия език. Този
човек никога не е събрал смелост да ми каже мнението си за мен. Вместо това
излива цялата си злоба, ненавист и жлъч просто така в пространството /
естествено – анонимно!/.
На първо място ме интересува отговора на един въпрос. Кой си ти г-н XXL? Що
за име е това? Ако си толкова навътре в живота на БФТ и националния отбор,
както твърдиш, значи си достатачно високо в йерархията на федерацията. От
какво тогава се страхуваш, че се криеш зад този смешен никнеим. Наддал си
повечко на килца или точно обратно – си кожа и косми? Или може би се
занимаваш с порнография, сънувайки Таекуон-До???
Тук чета мнения на разни хора – инструктори, трениращи – бивши и настоящи.

И докато за учениците е напълно разбираемо да са анонимни, то
инструкторите /според мен/ трябва да изразяват открито своята позиция и да я
отстояват заставайки зад своето име! В противен случай това мнение е
абсолютна “мозъчна пръдня” с извинение.
Такаа, сега отговарям подред, а ти XXL си записвай!
Първо тази тема се появи именно сега, защото именно сега започнаха да се
пробуждат разни хора. Тук имам в предвид Инициативен комитет “Бъдеще за
Таекуон-до в България”, но виждам, че има и други. На мен лично ми се
искаше този процес /пробуждането/ да започне доста по-рано, и тогава мисля,
че нещата можеха да минат по-леко и без никакви промени или почти никакви.
Вярно е, че всичко става
Нищо, по-добре късно от колкото още по-късно.
много изведнаж и сякаш неочаквано, но това е само на прав поглед. Явно, мой
човек, си гледал доста повърхностно и носен от лаврите на национала не си
обръщал внимание на нещата около теб. А може и да не те е интересувало,
незнам. В крайна сметка клубът ти е един от толерираните /ако мога така да се
изразя/. Имам в предвид повишеното внимание, което ви се обръща от
Сахьоним Ким Унг Чол. Е, за сажаление не всички клубове се радват на
Истина е, че и в самите клубове не се работи
подобно благоволение.
правилно, така че колкото и малко членове да имат, да изкарват качествени
състезатели. Аз не мисля, че вината трябва да се търси само в инструкторите.
Нима федерацията не е тази, която трябва да обучава своите кадри /
инструктори/ как трябва, и как не???
Напоследък започнаха да се изказват все по-гласно мнения и коментари , на
които аз поне съм се наслушал в лични разговори от много време. Това, че
почти никой не намираше смелост да говори открито, е друг въпрос. На хората
започва да им писва и това тук е резултата.
“Кой глупак реши, че федерациятя има някакви проблеми точно сега. Или
решихте че тия медали се печелят лесно?...” – XXL
Ами какво да ти кажа друже, явно “глупаците” станахме твърде множко! Не е ли
време да се замислиш дали ти и такива като теб не изпълнявате тази главна
роля??? Що се отнася до медалите, НЕ, не се печелят никак лесно. Тук не се
коментира въпроса с медалите, а нещо съвсем друго. Организационни
проблеми, които се отразяват пагубно на федерацията и това води след себе
си последици. Националния отбор придоби голям опит през последните
години. Това го показват и класиранията. Този опит дава своите резултати.
Смятам обаче, че ако не се вземат мерки, отбора ще загуби тази инерция.
“В 80% от случеите пари за пълен отбор няма и хората от УС, без да
споменавам имена, защото тези които са запознати с нещата ги познават
много добре, взимат лични заеми, лихвите на които плащат от собствения
си джоб за да може отбора да замине в пълен състав в категориите за
спаринг, и никой не може да им държи сметка как си харчат парите, и кой
взимат на састезание и кой не, каквито претенции имат някои хора.” – XXL

Те на това му казвам приказка. Ама ти сериозно ли бе? Наистина ли мислиш
че някой ще тегли хиляди левове, на които да плаща и главница и лихви от
джоба си? И то ей така, за идеята??? Такъв човек аз не познавам. Това
граничи не с патриотизъм, както вероятно ще кажеш, а с тъпотизъм. Аз
познавам УС на БФТ. Вярвай ми, сред тях няма ни един глупак. Всичките са
оправни, хитри момчета. И ако се дават лични пари /ако!/, то със сигурност е
защото имат някаква полза от това. Колкото до харченето на личните им пари
си прав, никой не може да се меси, но тук не става въпрос за бит пазар, а за
националния отбор на България. Ако искаш да подпомогнеш федерацията с
пари /били те и лични/, добре, но не можеш да имаш претенции за
националния отбор. Какво ще стане ако в един слънчев ден се появи един
чичко с дебел портфейл и започне да лансира в националния отбор куцо и
сакато, само защото са от неговия клуб???
[QUOTE]“Голямо тупане в гърдите падна с тоя медал от Словакия...с не
малката помощ от съдиите...и то от кои?” - XXL
Тук си прав, всичко е благодарение на съдиите, но именно благодарение на тях
съм 2-ри, а не 1-ви. За мен най-силен противник беше моя много добър
приятел Мартин от Франция /2-ри на Световното в Гърция/, с когото играх в
първата среща. Факт е обаче, че след финала с Ростислав Канка при мен
доидоха чужди съдии и състезатели да ме поздравят за играта ми. Осъзнавам,
че звучи като хвалба, но е самата истина.
“Пък сега на Световното какво?- нищо...и веднага оставка, и аз това, аз
онова...той бил подценен.” – XXL
Ти приятелю явно недоглеждаш, а трябва. Оставката ми е написана на 6 Юни
2003г.! Това е дни преди да заминем за световното! Самото решение обаче
взех много по-рано, още когато ми стана ясно, че няма да ме извикат.
“Искам да кажа на Ники, че с две състезания не се става елитен
състезател. И като такъв трябва да тренираш заедно с целия отбор, а не
да си правиш каквото си искаш...или по-точно каквото си можеш, заштото
другото ти е непосилно!” - XXL
Ами кажи ми го де! Обади ми се и ми го кажи! От думите ти ми става ясно, че
нищо не разбираш от треньорската работа. Ако поне малко от малко
отбираше, щеше да ти е ясно, че когато един състезател се готви само за
дисциплината “Тул”, то той трябва да концентрира своето съзнание и сили
именно там. Колкото до възможностите - може би смяташ, че си по-добър или
че аз немога? Ти беше на Световното в Гърция. По-добре си припомни в коя
дисциплина от всички отборни дисциплини се представих лошо. Май нямаше
такова нещо, а? Ако трябва само да нападаме с голословни брътвежи, до къде
ще я докараме?! Решението ми да се състезавам отново след 12г. е
продиктувано единствено от личната ми увереност, че мога да бъда полезен
по някакъв начин. И когато успях да реализирам на практика тази своя

увереност се оказах заплаха за някого! Защо? В момента в който вече не съм
полезен, аз ще се оттегля без колебание.
Разбирам, че истината боли, но те съветвам първо хубаво да четеш и вникваш
в чуждото мнение и след това да отговаряш. Явно си доста засегнат от
коментарите тук, но умния човек трябва да разбира кога да замълчи и да
потърси причината за всичко. Ако е виновен или не е прав да се опита да
промени нещо. Ти обаче се изказваш с непремерена предизвикателност граничеща с обида, занимавайки всички с некомпетентното си мнение по много
въпроси.
В заключение искам да кажа, противно на намеците, че НЕ аз стоя зад
мистериозния Инициативен комитет “Бъдеще за ТКД в България”. Нямам нищо
общо и с организирания тук форум. Аз обаче с радост бих обсъдил идеи и
предложения с всеки, който иска да работи за бъдещето на ТКД в България.
Н.Бакърджиев - IV dan ITF
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Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

[До момента 7 клуба твърдо заявиха желанието си да участвуват в
учредяването на нова Българска федерация по Таекуон-до, като с тях беше
проведена предварителна среща. ]
ай, ай, ай....
Само за сравнение ще ви преразкажа "новина" отпреди няколко месеца:
"..... беше извършено преброяване на синдикалните членове в България. По
данни от централите на синдикалните организации в България има 11 000 000
(единадесет милиона!!!) членове на синдикати...."
Да не се подредим и ние с таекуондото така... повече федерации, отколкото
трениращи...
Не е на добре това... Или е?
И - само си питам - дали пък инициаторите на форума Бъдеще за ТКД в Бг не
желаят да копи - пейстнат и тук някои от по-интересните мнения и ценни
предложения по тяхна преценка, които са получили, като запазят
анонимността на хората, които са им ги пратили?
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Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Този път няма да се обаждам за нищо съвръзано с ТКД. Ники явно изясни
всичко.
По въпроса на bbobby за място в нета бих му препоръчал да се регистрера на
http://www.data.bg там дават 2 GB пространство и можеш да качиш всичко
което желаеш, манипулацията е достатъчно опростена.И ние ще се радваме
на всичко което качиш. Майстора от онази другата касета с ударите мисля че
се казва Ли Ки Ха , ма не съм сигурен на 100% иначе е с много готина техника (
малко остаряла ама няма нищо тя и касетата е страра )
Бих попитал само нещо което ме глажди от самото начало когато за пръв път
видях тази тема а то е Кой са тези 7 клуба който са изявили желание да
учредят нова Бг Федерация. Имената им не би следвало да са тайна-мисля
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Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Hej Knobel, kude si? Spomnija6 li si kak predi njakolko meseza iska6e da ogivi6
foruma za TKD? E tolkova giv ne si go vigdal, povjarvaj....
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Искам да кажа нещо по повод коментарите ви по адрес на Алек Миланов.
С Алек сме много добри приятели от няколко години, но мнението ми няма
нищо общо с това.
Вярно е, че американците са много зле, имам в предвид като техника и знания.
Това се видя и на последното световно. /Тук искам да ви припомня писаното от
мен за чичкото с дебелия портфейл!!!/ Но е вярно и това, че именно Америка е
едно от местата, където можеш да научиш най-много. Едва ли е нужно да ви
казвам, че цял свят гледа към Америка, като идеално място за работа и
бизнес. Това е така и с най-големите майстори по БИ. В Америка се провеждат
изключително много семинари с такива майстори, или ако не са там, то в
близките й държави. Имайки в предвид възможностите на
средностатистическия американец, се досещате, че не представлява никакъв
проблем на желаещите да ходят честичко на такива мероприятия /стига да се
интересуват и да искат да учат!/.

Смятам, че този, който коментираше техниката на Алек, видяна на семинара в
Благоевград преди година и половина, изобщо не е бил там. Аз обаче бях, и
мога да кажа, че Алек не показа никаква техника! АБСОЛЮТНО НИКАКВА !!! И
това не е защото не може или не знае, а защото тогава все още действаше
мнението, че щом е с кантове на ризата и панталона, не трябва да тренира с
останалите. Да не би да прави нещо не както трябва и да падне реномето на
Международните инструктори въобще. С две думи, да не се излага. Беше му
обяснено дипломатично да излезе от строя и да се присъедини към другите
международни инструктори от където да гледа назидателно и умно.
Лично съм се уверил, че Алек има много добра техника. Преди време ми беше
на гости за десетина дни и за това време научих толкова, колкото не бях
научил през последните 1-2 години. Говоря и за техника и за тънкости при
изпълнението! Той ходи постоянно на семинари с най-големите ТКД майстори /
ген.Чой - приживе, Ри Ки Ха, Парк Джун Су, Хванг Кванг Сунг, Че Джунг Хва и
др./ и черпи от извора.
Ако мислите, че се опитвам да го защитавам - грешите. Той-няма нужда от
защита. В крайна сметка ръководи една солидна ТКД организация /Warrior
Taekwon-Do Academy - USA/ и едва ли му пука кои знае колко за мнението на
някой си /безизвестен/ от БГ. Казвам само че адски грешите за него и бъркате,
ако поставяте всички американци под общ знаменател. Оставям сами да
прецените.
0
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Здрасти Ники т.е. Bagatur аз съм този който коментира техниката на Алек и си
в грешка ако найстина мислиш че не съм бил на този семинар ( освем ако не е
имало втори на който не съм бил поканен да присъствам като член на БФТ
),бях на семинара и общо звето тренирах рамо до рамо с Алек докато той не се
отказа поради невъзможност да следва нивото на тренировъчният процес
който беше наложен от Сахьоним Ким Унг Чоу мисля че ще се сетиш че беше
голямо натоварване и затова наистина му беше показано че е по-добре да се
прави на треньор отколкото да се излага. Говорих с него и го попитах защо не
тренира ,а той ми отговори че е тренирал когато е трябвало. После малко се
усети и се поотдръпна гузно. А средностатистическият американец е големо
говно - вервай ми знам го от много близък източник и това че някой ръководи
някаква организация като тази не е задължително да бъде голям Таекуон-до
майстор, а само добър организатор и мениджър. Не казвам ,че не тренира, а
че не е нещо особено за пети дан ти си отдавна във БФТ и можеш да
направиш сравнение между него и Ким Чоу Ман, Сок Мин Чоу или Ким Унг Чол
даже на нивото им преди 5-7 год.
А за това че съм Някой си безизвестен това е лично мое желание и не се трепи

да ме предизвикваш да се издам кой съм, не че ми пука кой какво ще каже , но
си мисля че така разговора ще върви по-леко като се вземат предвид само
мненията на участниците , а не личността на пишещтият, така ще се премахне
субеткивизма и ще остане обективното мнение. Това е лично мое мнение и
знам, че който пойска веднага ще му намери достоен отговор, но аз мисля ,че
така е редно.
Това мнение е редактирано от varvar: 01 Август 2003 - 20:45
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Хм...
Guardian of Time
Група:
Мнения:
Регистрация:
Skype:

Джуджуцу
531
26-Август 02
nedelin_istorik ::
чат
Пол: Male
От: гр. Пловдив
БИ: ju jutsu, karate,
nin jutsu...

Много странно...
Като ви чета мненията (ами, не тренирам ТКД, ама съм тренирал няколко
месеца - в Миналото)...
Имам СТРАННОТО чувство (или странната асоциация), че вие, все едно, че
играете шахмат като гари Каспаров срещу компютъра Дееп Блу - местите
фигурите по дъската, уж безцелно, белким противника ви сбърка някаде...
Защото цялата шахматна игра се гради върху грешките на противника и най важно е да сбъркаш предпоследен...
0

Други отговори в темата

bagatur
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 6
Регистрация: 27-Юли 03
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Виж сега Varvar,
Съжалявам, ако съм те засегнал с това "безизвестен". Нямах в
предвид "анонимен"! Само това, че той контактува лично с тези
световни майстори, които изброих. А те едва ли са и чували за теб
и мен. О,к? Не казвам, че сме по-лоши от него, но човека е познат
и ценен. Това е.
Още ведъж се извинявам ако съм те засегнал.
0
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Здрасти Bagatur не съм се обидил за нищо, просто реших да
изясня защо според мен се изказваме под измислено име или
самоличност. Иначе найстина е най-хубаво да се " пие от извора "
и затова много се радвам че в България успяха да задържат
Сахьоним Ким Унг Чоу и за тази година ( всъщност не знам до кога
му е новият договор, но се надявам да е колкото се може по-дълъг
)
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Aragorn
Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:

Изпитателен Срок
18
27-Юли 03
somewhere in
nowhere
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Do XXL!
XXL pisa:
"Голямо тупане в гърдите падна с тоя медал от Словакия...с не

малката помощ от съдиите...и то от кои?"
Izliza che na Nikki medala ne struva i puknata para, stoto edva li ne
sadiite sa go izbutali napred...!? Ami togava bih kazal, che i ostanalite
Vi 27 medala struvat tolkova, kolkoto i negovia, skapi
moi...mdaaa...logichno... ili...?
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chagi
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03
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За федерацията Корейците и приложението на Таекуон-до в
уличния бой.
Време е за кой ли път да се каже истината за Таекуон-до в
България. Ръководството на БФТ води една политика с предимно
лични интереси. Прилага се двоен стандарт за клубовете, като се
лансират само Фолкън и АБЦ. От тях е създаден основно
националният отбор, като външни състезатели се допускат
изключително трудно. Нормалното е националния отбор да е
създаден от републиканските шампиони, но това рядко става.
Някой ще каже:”националният отбор напоследък печели медали” .
Да но след като ИТФ се разцепи на 3 (и повече) и разбира се
конкуренцията е спаднала поне 3 пъти. БФТ членува в ИТФ на
Северна Корея – страна която е отхвърлена от много
международни институции. Явно на ръководството на БФТ му
харесва да роботи още с методите на комунизма – наказания,
шуро-баджанащина и присвояване на средства. В подкрепа на
горното може да споменем различните наказания наложени от
федерацията .Най-ярко и вулгарно изпъкват отнемането на 4 дан
на Асен Асенов за това, че контактувал с ВТФ и наказанието на
Росен Николов 5 дан затова, че е наблюдавал международно
състезание на друга ИТФ.
Да не забравяме, че Президентът на БФТ Марио Богданов е
започнал да тренира Таекуон-до много след повечето
инструктори. Същият стана известен покрай ВИС и мутренските
изпълнения с които членовете на клубът му се хвалеха по

състезанията. 4 дан му даде Сок, ей така, за доброто време
прекарано в Благоевград.
Ние ВЕЧЕ живеем в демократична държава, а няма нищо лошо
човек да контактува с други институции и БИ. За АБЦ и Фолкън
това не важи: Красимир Гергинов контактува с всички федерации
и БИ. Но за тях наказания няма. Просто хората които са неудобни
се наказват и изхвърлят от федерацията. Сега трън в очите е
Багатур.

Разбира се, същото е положението на състезанията. В
категориите участвуват три, четири , а понякога и двама
състезатели, но това не пречи да се раздават медали и грамоти
(те са платили таксата за участие). Някои играят с боксови
ръкавици, а други с протектори толкова тънки, че с тях или без тях
силата на удара е еднаква. Според правилника на ИТФ се играе
семи-контакт но как ли президента на федерацията ще обясни
тампоните в носовете на състезателите синините под очите и
нокаутите. Красимир Гергинов не веднъж казва при нокаут:”е
състезателят играе малко по-твърдо” и му се дава победа.
Нокаутираният губи макар че е искал да покаже спортсменство,
уважение към противника и техническо надиграване. Случаи
много: най-фрапираща е играта на Амалия от АБЦ която пребива
всяка съперничка, но като участвува в състезания по кик-бокс
положението е точно обратното.
Съдиите отсъждат в лична изгода, а напоследък виждаме съдии
на по 18г. с току що защитен 1 дан. Всяка година БФТ измисля
какви ли не документи за участниците, които разбира се са
свързани с пари и време и резултатът е ясен- една част от
състезателите и дори цели клубове се отказват да участвуват в
поредното състезание.
Да поговорим за изпитите.
Преди години Ким ги правеше през 3 месеца. Но сега БФТ е
решила да са през 6м . На пръв поглед няма нищо лошо. Нивото
ще е по-високо, но истината е друга. Красимир Гергинов и Ким не
могат да обиколят всички клубове за това време, имат
ангажименти, а и целта е да спъва развитието на клубовете.
Логично е щом изпитите са през 6м всеки да получава по 2

степени но това става само в 2 клуба (познайте кои са?) при
останалите 2 степени се дават на 2-3 човека. Изпитите за черни
колани вече се провеждат само в Благоевград, а не в самите
клубове което е свързано с пътуване хотел и храна. БФТ държи
най-високите цени за черни колани от всички други федерации по
БИ. Как се повеждат самите изпити: в клубовете изпитващите
пристигат спортно облечени, съкращават изпитната програма с
цел по бързо да свърши изпита и да приберат парите, плащат им
се такси за изпити, пътя хотела и храната (какво ли още може да
им се плати?) .
И тук има също двоен стандарт. На последния изпит за черни
колани дъските за специални техники на хората от Благоевград
били 0.5см дебели, височината и дължината били намалени.
Същото било положението при силовия тест . На същия този
изпит някои хора защитиха 4 дан. Разбира се на предишни изпити
е имало и скъсани но те са от други клубове с по нисък “ранг”.
Може би поради подобни причинни навсякъде по света
инструкторите провеждат изпитите за степени, А е ясно, че не е
важно какъв колан имаш , а какво мажеш. На улицата колана няма
да ти помогне. БФТ държи и най-високия годишен членски внос за
клубовете 200лв. На пръв поглед не са много, но като се има
предвид че има клубове с много малко трениращи той става
непосилен. Провеждат се и т.н. семинари с Ким. Таксата е 10лв.
на човек и минимум 20 участници На практика това е обикновена
тренировка за 1-2 часа. А двойния стандарт отново е в АБЦ и
Фолкън - там корееца води тренировки постоянно, а месечната
такса е 20 лв. (фрапираща разлика нали?) ДАМС превежда пари
на БФТ но до клубовете разбира се не достига и стотинка. Все
били малко и не достигали. Оказва се, че клубовете по Таекуондо в България са едни дойни крави за БФТ. Плащат членски внос,
такси за изпити, в повечето случай над 1000лв. Такси и разходи за
състезания, купуват екипи и протектори от БФТ, Такси за
семинари и лагери, такси за картотекиране на състезатели, и
какви ли още не такси и суми. Често пъти президента на
федерацията казва че БФТ плаща заплата на Ким. Оказва се след
горе написаното, че заплатата я плащат клубовете.
Да кажем няколко думи за Красимир Гергинов и АБЦ. ABC е
създаден е през 1995г. Далече след много други клубове (през
1992г. имаше 60 клуба ИТФ ). Красимир Гергинов е единственият
завърнал се от световното в Канада през 1990г. Същият е

любимецът на Ким Унг Чол, даже се беше отказал от Таекуон-до
след като Ким си замина. После Сок успя да го привлече в
федерацията като треньор на националния отбор, а 4 дан защити
пред Генерала в Пловдив, но не в залата. Политиката му се гради
на привличане на хора от други клубове по всевъзможен начин.
Примери много - като се почне от ВИФ, мине се през ЦПК, Перник,
Сердика, Арес, Марс и се стигне до Ангелите. Някои казват, че
Красимир Гергинов не може сам да обучи един начинаещ от бял
до черен колан. Е истината е, че имаше един такъв случай, но
след като видя истинското лице на учителят си, този ученик
повече не стъпи в АБЦ. Същият ученик продължава да се
занимава с Таекуон-до, но извън БФТ.
Всички знаем в спорта как се премества един състезател от един
клуб в друг. В БФТ това не се спазва. Няма договори, няма
трансфери...
Идва ред и на корейците:
Ким Унг Чол разпространил Таекуон-до ИТФ в България. Когато
дойде за първи път беше на много високо техническо ниво. Но
след като защити 6 дан явно спря да тренира. Демонстрациите
които правеше бяха все по-слаби и по-слаби. Дъските не се
чупеха от първия, втория или третия път. Дори един път в. София
зала Христо Ботев Пред хиляди зрители не счупи една дъска след
като я удари над 10 пъти с крак. Отказа се, а един зрител
възкликна “победител дъската”. Всички се срамувахме заради
него и по телевизията когато не можеше да счупи дъсчиците за
специална техника . Хубаво е, че на последък не прави вече
демонстрации. Това си има и своята причина. Ким които е вече 8
дан пуши и употребява алкохол редовно. Не се притеснява да го
прави на състезания изпити и семинари и лагери. А там
присъствуват трениращи родители деца състезатели и външни
хора. По отношение на техниката показва само спортно
състезателна техника неприложима за улицата. Тренировките
които води са претоварващи в следствие на което се получават
всевъзможни травми на мускули, сухожилия и стави. На
състезание разбира се лансира “правоимащите” клубове и
състезатели. Не по различно е положението и с другите корейци
пребивавали в България.

Сок Мин Чол също пушеше и употребяваше алкохол . Също
водеше тренировки в АБЦ. Но Красимир Гергинов лично го
вземаше от домът му и го връщаше Много пъти си намираше
оправдание да не дойде на тренировка. Употребяваше за щяло и
нещяло българските изрази по отношение “на майката” – явно не
знаеше много добре смисълът им. Имаше и виц за него: на
тренировките броял “хана, сет” толкова го мързяло та 2 невиждал.
В пресата писаха, че е участвувал в афера с цигари (спонсор на
БФТ е цигарената фабрика). А колко изгоряха с дипломите за
дан? Пловдивчаните помнят и до днес как олекват с 200$-300$ на
човек, но не бяха само те. После как така Сок караше Мерцедес
още през 1997г.
Ким Чол Ман също алкохол и цигари. На семинара с ген. Чой в
София 1993г. Трябваше да направи йопчаги каунде и да задържи.
Ген. Чой искаше да обясни нещо. Ким не можа да задържи и 2
секунди. Наложи се да бъде извикан един трениращ с 1 дан... На
същия семинар Ким Чол Ман трябваше да изиграе До Сан с цел
да покаже майсторството на 6 дан , той го изигра до средата и
спря – просто го забрави.
А каква е ефективността на Таекуон-до в реалния бой?
С краката отлична. Но противника влезе ли на по – близка
дистанция нещата стават различни”майсторът” по Таекуон-до е
тренирал с ръцете само прави удари и някакви смешни и
неефективни блокове. Всеки удар с ръката на противника е в
целта. Да, в програмата на Таекуон-до има много техники с ръце
но кой ги тренира? Наблягано е на тул - абсолютно неефективни
комбинации от блокове и удари, които са заели над 50% от
тренировката. Ключовете на ставите и техниките срещу нож се от
тренират набързо. Ако противникът се доближи още по-близо т..с
влезе на борба, то нашия човек е вече “умрял”. Да в програмата
има и падания и хвърляния, но кои го тренира? Само са показвани
между другото.
И дори някой да иска да наблегне на тези по–приложими неща
няма възможност. Той трябва да тренира тул за изпити и
състезания.
Много черни колани ядоха бой на улицата и на състезания по кикбокс. Едно е да скачаш на височина и дължина, да вземаш медали
и черни колани, друго е да се изправиш срещу човек с малко по
здрава психика. Да не говорим ако е по едър или са двама и

повече.
Много хора спряха да тренират Таекуон-до поради горните
причини. По-старите помнят имена като: Евгени, Генчо, Станимир,
Оги, Данчо, Трифон и много други...

Аз също спрях....

Прочетох информацията на форума, идеите са много добри и
демократични . Таекуон-до трябва да се развива и
усъвършенствува, пожелавам на форума успех.
Е ако нещата потръгнат бих започнал да тренирам отново...
0
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Таекуон-до
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София
таекуон-до

Само да си питам (пак). Какво значи: факт е, че в самите клубове
не се работи качествено, за да могат те самите да имат добри
състезатели, независимо от малкия брой трениращи в тях? Може
ли малко по-подробно разяснение, какво имаш предвид Багатур?
Между другото, специално за състезанията, не беше ли малко
некоректно тази година като се отложи провеждането на майския
турнир в Благоевград; някои клубове разбраха затова решение 10
дни преди датата на турнира; е, не че състезателите им са се
счупили да се готвят за тоя, дето духа, ама все пак... вярно, че
като тренираш повече, натрупваш повече качества за себе си, ама
също така е вярно, че ако се вземе решение да не се провежда
турнир, това можеше да се обяви по-раничко, някак си, освен това
– защо само по Интернет се съобщи и то – добре, че има сайтове,
които се обновяват отвреме навреме, в страницата на
федерацията май благоволи да излезе дни след обявената дата
за състезанието; познавам софийски клуб, който едва няколко дни
преди 3-ти май разбра, че то в Благоевград турнир няма да има.
Не, че нещо им е станало, но примерно можеха да се готвят за
изпит през тези дни. Или можеха да не се готвят за нищо, то и без

това най-често състезателната подготовка (или поне – калпавата
такава) опропастява в доста голяма степен тренировките.
Ммм, да ... понякога си мисля, че ако ще се играе “малко потвърдо” е добре да се каже открито, т.е. – всички да знаят, че
имат право, че даже е задължително да играят “малко по-твърдо”.
Иначе, наистина – специално при жените, а и при мъжете (при
юношите и девойките – не чак толкова много) националите
пребиват доста често нищо неподозиращи състезатели от други,
по-малки клубове. Просто защото много от тях наистина и
представа нямат, че ще се играе “малко по-твърдо” – т.е. – до
нокаут. И аз няма да забравя девойчето от Перник в категорията
на Амалия на това републиканско. Не просто го размаза, а всички
удари бяха все в лицето. Не забелязах да си направи поне
веднъж труда да не я удря силно с крака в носа. Момичето беше
син колан. Въобще не е ли адски тъпо формите да са
разпарчосани максимално, т.е. – буквално на всеки две степени
да има състезание на форми в резултат на което най-често играят
по 2-ма състезатели в дисциплина, а в спаринга всички да са в
кюпа. Не е ли глупаво да пуснеш човек със син колан, който се
взема след около две години тренировки, на състезател първи
дан, втори дан.... Че Амалия, за да стане само първи дан сигурно
е тренирала поне две години – толкова, колкото вероятно е целият
“тренировъчен” стаж на синьото коланче от Перник. Накрая мъже
от публиката се развикаха посредата на тази “среща” към
шампионката “Амалия, това сега нужно ли е?” след поредния удар
с крак в лицето, като беше очевидно, че девойката просто си не
можеше даже и да се пази, а след няколко удара в главата и не
знаеше къде се намира. На финала всички се дразнеха на ...
лекаря, че не ги накара да спрат срещата веднага и на съдиите по
същата причина.
Въобще – толкова ли е трудно да не се хвърля човек с 2 години
тренировки на човек с 10 години тренировки? Да не пускаш син
колан на втори дан? Това важи и за мъжете в много голяма
степен. Може ли да пуснеш национален състезател, ходил на ен
брой лагери на националния отбор, тренирал и при сахьоним Ким
Унг Чол, и при Красимир Гергинов и при Марио Богданов, играл на
Световни и Европейски първенства, играл срещу състезатели от
първи до четвърти дан, човек, който не може да си преброи броя
на срещите, които е имал, срещу човек, който е играл в найобикновен клуб. С две години тренировки, по три пъти в

седмицата? Никой ли не се е замислял, че може би не трябва да
има сто дисциплини на форми – отделна за всеки две степени, а
поне две дисциплини на спаринг – отделни за цветни и черни
колани? Не вярвам да не се е замислял, ами по-скоро - не смеят
да го кажат, защото веднага ще ги обявят за страхливци. Добре
де, страхливци, страхливци – много важно, лично за мен здравият
нос и здравите зъби, както и да не се разхождаш една седмица с
насинена физиономия са по-важни от класиране на призово място
на състезанието, когато деликатно се премълчава че в
категорията са двама, трима, четирима човека (последното
направо си означава оспорвана битка), не ми пука, не се
състезавам, затова само си питам – последно – какви са
правилата при АйТиЕф спаринг – да отбележиш точка с техника,
да притискаш противника да сгреши като излезе от тепиха или
като падне, или да счупиш от бой другия, ако можеш, т.е. – да го
откажеш на принципа, за който казва Варвар майната му, тук
всички ме пребиха, не ставам за тази работа...
Знам какво ще ми кажат: ами като не могат да не се състезават.
Хем искат да се състезават, хем не искат да ги понатупат малко.
Звучи логично, но никак не е. Едно е да те понатупат, като ти
покажат, че още не ставаш затова, с което си се хванал, друго е да
те натупат като ти счупят носа с тора дольо чаги или те проснат с
панде дольо чаги в главата. Колко пъти чуваме от цветни колани,
които жребият е пратил срещу национален състезател: “Въобще
не смея да му играя, за да не го ядосам...” това едва ли се дължи
само на факта, че ядосаният майстор става неударжим и смачква
некадърния, който е дръзнал да го дразни, а по-скоро на факта, че
се допуска и даже се лансира такова поведение на някои
състезатели.
Специално за спарингът при жените, като гледам най-умно
постъпва Ейнджълс, който просто не пуска жени на спаринг. не
само защото е ясно, че никога не може да спечелят среща с черен
колан, а защото по този начин си запазват тези момичета, които
тренират за по-дълго време. Почти всичко останало извън
националните ни състезателки е една изключително тъжна
картинка. не знам там въобще как се навиват някои състезателки
да се пробват да играят; те впрочем и не се навиват затова от 5 в
2 категории най-често въобще няма състезателки...
Можем да се смеем едно време на другите спортове – направили
си републиканско за трети разряд, втори разряд, първи разряд,

после кандидат-майстори на спорта, после – майстори на спорта.
Всеки се състезава където са му възможностите, и на всеки
победите му тежат според това къде се е състезавал. Но няма
шанс да попадне човек, който не е майстор при майсторите и да
го размажат там, това е факт. А ТКД уж е сериозна дисциплина, а
се смята за напълно нормално да хвърлиш аматьор на
професионалист. И въобще не съм съгласна, че само
състезателите са виновни, един достатъчно хитър инструктор
може достатъчно лесно да убеди/заблуди някои от клуба си, до
степен, че те “сами” искат да се състезават. Не казвам нищо лошо
срещу никой, просто зная какви неща се чуваха на принципа:
трябва да играеш за клуба, трябва да играеш за отбора и хората
се навиват, защото истински не знаят какво ги чака. После са леко
изненадани... и въобще не съм съгласна, че в клубовете важи
принципът: Никой не се състезава насила; така е някъде, може би,
наистина е така, на много места логиката е – щом имаш степента
за съответните години ти се състезаваш; ама не искам; ама няма
не искам; ама не мога; ами ще се готвиш, ще те бият, но може и
да стане нещо от тебе един ден... Благодаря, на мен лично тази
агресия в последните 2 години по състезания истински ми идва в
повече.
0
Отговор

nely

Цитиране +
#66

Публикувано: 04 Август 2003 - 15:59

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

само да вмъкна, че след първия абзац, където конкретно си питам
Багатур какво има предвид че в клубовете не се работи
качествено,
...по-нататък вече не си питам конкретно никой, а само си казвам,
какво се получи с турнира в Благоевград тази година
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Здравеите,
Група: Изпитателен Срок

Цитиране +

Мнения: 1
Регистрация: 02-Август 03

Искам да се върна първо малко по-назад във форума ида
отговоря на багатур.
Незнам дали xxl е национален състезател или не е, но по думите
му може и да е. Аз също се занимавам с ТКД от доста време, от
преди него може би....но той май е единственият който говори с
факти за разлика от повечето тука. МИсля че не е сам в мнението
си за Ники от багатур...дори аз го споделям!
Истина е, че с две състезния не се става елитен състезател....а
също така е истина, че с парадиране в нета ниама да постигне
нищо/багатур/, само ще настрои повече хора срещу себеси!Той не
единственияр, който не е викан в националния отбор, а и няма да
е последния.
Такаааа, сега малко на chagi,
Ти мойто момче, не си дорасъл да държиш сметка на майсторите
по ткд в БГ. Този бил такъв, онзи онакъв....
Ми тренирай карате, или бокс например....там съм "сигурен", че
има големи майсотри. Аз съм имал контакти с такива хора/които
тренират киокушин/ и познават Ким и Сок лично...та те точно
казват, че имаме злато в тяхо лице, и че трябва да сме много
горди, че имаме такива майстори тук! (БФТ
БФТ била с федрациата ка корейците....- ми помисли малко бе
слабоумник
може ли да има федерация без тях? Някога
задавал ли си си вапроса от каде идва това бойно изкуство? Или и
ти си от групата на недоволните която само пълни форума с
глупостите си.
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Злобар

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Идващи Отвъд
545
29-Ноември 02
Male
Някъде в

Аз пък мисля, че точно xxl с никакви факти не говори
За сметка
на това пък в последният си пост chagi изкара доста факти наяве,
а не видях ти (frut) да го обори с нещо освен с пълнене на форума
с глупостите си. Всички ли дето сте тренирали (по ваши думи)
толкова "дълго и усилено" ТКД се пените толкова бързо? А
относно "корейската гордост" в лицето на Сок и Ким .. Сок точно е
лицето, което преди 5-6 години се беше усъвършенствало да
раздава степени и данове наляво и надясно с максимална скорост

пространството
БИ: 300 метра
спринт.. ама
напит!

и максимално съкратени изпити, с минимални изисквания, но за
сметка на това с бързи плащания на сертификатите - колкото
повече степени - толкова повече парички
Явно БГ манталитета
бързо пасва на азиатците. Няма смисъл някой да се хаби да ме
опровергава, аз не тренирам ТКД от години, не съм член на
никаква организация свързана с ТКД, и имам достатъчно лични
наблюдения от времето когато съм тренирал. И за Сок Мин Чол
да добавя - още преди 6-7 години упорито използваше на
семинари и изпити думи като "педал" и всичко свързано с "майка".
Не ми се коментира всичко останало, няма смисъл да повтарям
неща написани преди мен.
Поздрави и успех.
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Нов участник

iskam da pitam vsi4ki tkd-ti nqkoi hodi li pri koreeca na trenirovki.V
mladost 145 sou.

Група: Дао
Мнения: 19
Регистрация: 06-Юни 03
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:sad:
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:

Изпитателен Срок
18
27-Юли 03
somewhere in
nowhere

Kolko si prav, chagi, naistina pechalno prav za tova kakvo e stavalo i
stava v BTF!
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Група: Изпитателен Срок
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"Приятелю" frut

Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03

това което написах в нета е виждането ми през годините в които
същещтвува Таекуон-до в България. А навремето когато
тренирахме с Ким в зала "Бонсист" и във ВИФ, ти едва ли си чувал
за Таекуон-до. Виждал ли си Хван? Тренирал ли си с него?
Посрещал ли си Ким на летището в края на 1988г.? Тогава нещата
бяха много по-различни. Тогава тренировките бяха по-истински и
реални. Нямаше федерация в сегашния си вид.
По начина ти на изказване и слабия ти правопис се досещам кой
си! Спомняш ли си колко пъти си се напивал на лагерите? Като
четеш това може да запалиш и цигара! Майсторе...
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Група: Изпитателен Срок
Мнения: 1
Регистрация: 18-Август 03
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Zdraveite!
Ot niakolko sedmici sledia foruma i vse mi se ste6e da kaja i az nesto.
Parvona4alno jelanieto mi be6e goliamo, no malko kato 4e namalia. I
obiasnenieto mi e prosto: V na4aloto vijdah niakakvo istinsko
obsajdane na idei i mnenia, no ne6to naposledak se e prevarnalo ot
forum v prosto miasto za razmiana na haplivi obvinenia ili pak
oplakvania, koito niamat za cel spored men da izkajat niakakvi
predlojenia za promeni ili pak 4isto i prosto mnenia, a prosto da
predizvikat "drugia". Takiva "drazgi" mislia, 4e ne sa celta na tozi
forum.
Taka, a sega moga da iskaja i malkoto si skromno mnenie. Parvo bih
iskala nakratko da se predstavia, zastoto smiatam, 4e vsiako mnenie bi
bilo razbrano po-dobre, ako nai-malkoto se znae nesti4ko za negovia
pritejatel, kato naprimer dali si trenirast ili strani4en nabludatel
!
Az treniram Taekwon-Do ot tri godini i sam vazpintani4ka na Nikolay
Bakardjiev. Tuk ne iskam da akzentiram varhu tova, za6toto ne iskam
da popadna avtomati4no na edna ot dvete barikadi, oste predi da sam
kazala i duma.
Tova, 4e treniram ot tri godini govori za tova, 4e nito sam na4inaesta,
nito pak moga da paradiram s osobeno mnogogodishen opit v tova
boino izkustvo, no vse pak mislia, 4e sam vidiala dostata4no za da si

oformia niakakva begla predstava za Taekwon-Do v BG.
Moga da kaja, 4e vse oste treniram s entusiazma na na4inaest,
vapreki, 4e dosta se razaro4arovah prez poslednite dve godini i to
samo ot li4ni nabludnia.
1. Za nivoto na Taekwon-Do v BG: Mislia, 4e na balgarite im se otdava
lesno da osvoiavat boini izkustva, kato razbira se si ima i izklu4enia.
No tova da ima6 niakakav potencial izobsto na zna4i, 4e e 100%
sigurno, 4e ste go opolzotvori6. Taka stav i tuk: ot nabludeniata mi po
sastezania i lageri moga da kaja, 4e ima hora, koito naistina tarsiat i
znania i umenia, no pove4eto sa tam prosto mojebi "da razviavat
kra4oli". Tova ne e obida, vseki moje da trenira kakto smetne za dobre,
no prosto az biah naistina u4udena, kogato na parvia mi lager na
moreto vidiah kak niakoi prosto o4evidno kra6kat i drugite im se radvat.
E iasno mi e 4e vse pak e lager na more, mojebi az prosto gledam
prekaleno na seriozno na trenirovkite. Po sa6testvo - spored men
samoto ka4estvo na TKD v BG idva ot samite trenirovki vav vseki edin
ot klubovete v cialata strana. Taka4e, ako treniorite pokazvat i
obu4avat ka4estveni sastezateli, togava po sastezaniata ste vijdame
hubavi nesta, razbira se kato ne zabraviame, 4e ne vsi4ko zavisi ot
treniora, no i ot jelanieto na samia trenirast
. No mojebi tozi cikal
niakade e prekasnat, zastoto ne vijdam mnogo ka4estvena technika i
jelanie tia da bade podobrena, i pak iskam da kaja, 4e ne iskam da
obobstavam!
2. Za izpitite: Iaviavala sam se na dostata4no izpiti, za da mi stane
iasno, 4e kakto navsiakade, tak i tuk ia niama tazi obektivnost, koiato
triabva da ima. Parvoto mi otricatelno vpe4atlenie be6e, 4e izpitvastite
4esto dori ne nabludavat samite izpitvani. Prosto mislia, 4e tova e
parvoto uslovie, na koeto se gradi izpita po TKD. Ako ne vidiat dali
igra6 dobre Tull ili pak dali izobsto moje6 da rita6, kak togava, na kakvo
osnovanie ti davat stepen. Ina4e kato cialo niama 4ak tolkova golemi
nespravedlivosti-pove4eto polu4avat tolkova za kolkoto sa trenirali, ne
mi se iska prosto da zasiagam mnogo na dalboko-ne sam mnogo
naiasno nito sas tova, zasto, koga i poradi kakvi pri4ini se praviat
izpitite i dali ot tova se praviat pari, i vsa6nost tova e razbiraemo, az
prosto davam gledna to4ka na edin trenira6t, koito ne e namesen v
politikata na BFT, a prosto trenira i neminuemo se sblaskva s stakiva
nesta.
3. Za sastezaniata: E ve4e ne sam tolkova entusiazirana otnosno
sastezaniata. Kakto kazah za nivoto-na sastezaniata se vijda rezultata

ot trenirovkite. E, nivoto spored men e slabo-v kategoria po trima,
4etirima sastezateli (kato izklu4im po-natovarenite kategorii), sadiiski
gre6ki, lipsata na sponsori (zastoto kakto znaete na TKD-sastezania
predimno se biem za "4est i slava"), da ne govorim i za toleriraneto na
opredeleni hora. E tezi nesta izobsto ne sa me otkazali da se
sastezavam, no vse pak "nesto kuca" v sistemata!
4. Za nacionalnia otbor: Mislia, 4e dosta se izgovori po tazi tema. Az
smiatam, 4e nacionalniat ni otbor e gore-dolu dobar. No ima i dosta
nesta s koito ne sam saglasna. Ne mislia, 4e otbora triabva da e taka
"nesmeniaem" i da se otbirat sastezateli po neizvestni za men pri4ini i
iziskvania!
5. Za razcepvaneto: Ne mislia, 4e reshenieto e "razdeliane" ili samo
konfrontacii. Tova, koeto stana s Mejdunarodnata federacia ne e
hubavo i ne triabva da sluji za primer. Ne moga i niama da obsajdam
opravitelnia savet, zastoto prosto ne sam kompetentna. Iskam samo
da kaja, 4e triabva da se dade iasnota i da ima niakavo vseobsto
obsajdane na problemite na TKD v BG, zastoto takiva ima. Pove4e
mnenia, pove4e vazmojnosti za razre6avane na problemi ili drazgi.
Nakria: Tova, koeto napisah si e li4no moe nabludenie. Moje za mnogo
nesta da ne sam prava, no neka togava niakoi mi obiasni kak stoiat
nestata!
Bih iskala da znam, zasto pone tuk, na TKD-trenitovkit,-izpiti,sastezania da niama onova koeto v pove4eto slu4ai lipsva v ostanalata
4ast ot jivota- a imenno 4estnost, iasnota? Nikoi li ve4e ne 4ete
teoriata v TKD, zastoto tam osnovatelia na tova boino izkustvo dobre e
opisal svoite idei za celta na Taekwon-Do?!
E moje da sam prekaleno golima idealistka, no az viarvam v tova. I
mislia, 4e kakvoto i da se slu4i, kolkoto i da prodaljavam da se
razora4arovam, az ste prodalja da treniram, zastoto "TKD si e na4in na
jivot" za tozi koito viarva i iska!
P.S Izvinete me za tova, 4e napisanoto e "po tozi na4in", no prosto
pi6a ot klub...
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Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
26
09-Декември 02
Taekwon-do

Mdaaa dosta vreme ne biah sledil foruma ama e stanalo merene na
p...i .
Ami imam az edno predlojenie za horata s vyzmojnosti i jelanie(koito
ne sa malko).Ami ne mojete li da se protivopostavite be hora ami
pokajete na maistorite ot BFT che taka ne moje da prodyljava.Golemite
klubove kato Bagatur, Angelite,Varna, Kozlodui i t.n. da se
protivopostaviat na dvoinia standart mi spored men i mnogo malki
klubove shte gi posledvat. Boikot na federaciata neka si ostane samo s
ABC i Blagoevgrat da si pravat dvata kluba systezania,seminari i izpiti
s 2 taksi po 200 lv. To taka ili inache samo ot tehni hora e systaven
nacionalnia drugite nali si trenirat i si go obichat TKD shtoto im e
nachin na jivot. Ima dostatychno maistori s 3i4 dan koito znaiat kak
stavat neshtata i mogat da ni nauchat na neshto.Pravete trenirovkite
kakto chagi kazva ne samo podgotovka za izpiti i systezania, neka se
vkarat i kliuchovete, zahvataite,.... I kvo shte stane mi TKD pak shte e
s mnogo privyrjenici v BG ama shte se trenira a niama sichko da e kato
na teatyr.I ne mi kazvaite che ako ne si vyv federacia niamsh pravo da
vodish trenirovki i da imash klub v momenta nashta mila strana e v
takova systoianie che sichko moje da stane. Shtoto edno vreme
vypreki che komunistite sa gnonili jelaeshtite te sa se krili i pak sa
trenirali a sega e mnogo po lesno ot togava.Abe ehhhh mnogo govorim
sichki i ako seki praveshe pone 1/3 ot tova koeto misli napravo ne mi
se misli.
Chakai da spiram che pak se razmechtah.
Aide sys zdrave i leki trenirovki.
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 1
Регистрация: 21-Август 03

Публикувано: 21 Август 2003 - 07:35

ICE...ти братчет..., май не си наясно много-много от кои клубове е
съставен националния отбор, тфа кат гледам не те притеснява да
си говориш простотийки..., ма...давай, няма проблеми само
простотията ти да не стане заразна!!!
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

даааааааааа и мен ме нямаше доста време и като гледам някой
хора са прави в твърдението си че тук почнаха да се мерят пишки.
То като се замисля що да не ги премерим някъде, нали всичко ни
е тип-топ та опряхме до тук да се вихри тема почти три месеца,
явно нещо не е наред ама има хора който или не се в час или така
им е по угодно. Не знам кое е по-близко до целта, може би като
щтраусите си завират главата в пясъка и нищо не виждат, лошото
в този случай( със щтраусите ) е че дупето остава отвън без
натзор и нали се сещата какво може да се случи на
непредубедените. Надявам се ,че не сте от тях, ако ли пък сте то
се надявам ,че ще си вземете поука още от първият път.
Дне съм малко нервен но мисля ,че ще ме изтърпите нямате
избор освем ако не искате умишлено да пропуснета тези редоре с
което автоматично се връщате малко назад до пасажа за
щтраусите.
Ти _!_ сигурно си по-вчас от нас но мисля ,че се заблуждаваш : от
кой клубове в страната с а националите?
Ако не се сещаш
питай поименно и се надявам да ти се отговори правилно , е има и
изключения но нали затова е правило - защото драги ми _!_ всяко
правило си има свойте изключения, но те не стават автоматично
отделно правило.
А`ре чао утре като ми се оправи настроението и на трезва глава
пак ще се чуем-пишем-четем мамка му вие ми се свят
0
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Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Изпитателен Срок
2
04-Септември 03
USA
ITF Taekwon-Do
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Публикувано: 04 Септември 2003 - 06:09

Purvo iskam da se izvinya za kirilicata i sushto taka za gramatikata. Ot
dosta godini sum zad granica i vse pak bez mnogo praktika za
sujalenie se zabravya...
Moya dobur priyatel Nikolai mi spomena za tozi forum i az s golyamo
jelanie doidoh da hvurlya pogled. Sled kratko vreme obache s golyamo
ochudvane vidyah nyakoi otricatelni komentari za men??? Purvo
iskam da obedya Varvar che vuboshte ne me poznava, dali lichno ili ot
tehnicheska gledna tochka. Kakvi gi govori che e bil do men i che az

ne sum mogul da podurjam s tempoto na Master Kim po vreme na
seminara? Na men mi byaha kazali uchetivo da gledam ot strani i che
ne tryabva da treniram. Vtoro, ako tolkova Varvar me poznava, dali se
seshta koga sum pochnal da treniram TKD i s koi? Treto, neshto me
burkate s tezi amerikanci.....ot zelen kolan na V Dan v ITF? Haide
molya! Az sum si treniral opredelenoto vreme za tazi stepen i ako ima
nyakoi malko interes shte poturshuva i shte vidi nyakoi redekcii vuv
vestnici i spisania ot edin ot bivshite mi trenyori che sum zashtitil II dan
lichno pred Gen. Choi, Hong Hi prez '92. Tova po onova vreme me
napravi nai mladiya bulgarin nositel na tazi stepen. Vupreki che sum
mlad, az sum treniral usileno za tozi V Dan i nikoga ne sum iskal ili
pojelaval da sum izpitan. Sushto prez vsichkite tezi godini sum
provejdal mnogokratni seminari s Gen.Choi, a ot 2 godini lichno
pomagam na Master Choi, Jung Hwa. Da spomena li che byah i
glaven sudiya na svetovnoto purvenstvo za yunoshi v Argentina
minaliya noemvri?
Mnogo ot I danove shte me schupyat ot boi, dobre, ami tui kato ti
sigurno ne si purvi dan mnogo po dobre znachi. Ami az si idvam na
kraya na tazi godina i shte otsedna pri Nikolai za izvestno vreme. Za
tova s golyam udovostvie te kanya da si pogovorim za TKD puk i ako
imash jelanie moje i da potrenirame i da me nauchish na nyakoi
neshta, stava?....
Sujalyavam ako izlejdam grub na nykogo, no prosto ne mi haresva
tona i nachina na govorene zad moya grub ot hora koito dori ne me
poznavat!!! S udovolstive bih kontaktuval s vsekimu i bih si dal
mnenieto po TKD vuprosi ili kakvoto i da e. Vupreki che jiveya v USA,
az sum si do koren bulgarin i obicham BG mnogo poveche ot nyakoi
koito jiveyat tam!
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tkdf
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 4
Регистрация: 27-Юни 03

#77

Публикувано: 08 Септември 2003 - 13:23

Уважаеми Колеги,
На нашият адрес продължават да се получават много и различни
мнения по темата. Ето няколко избрани цитата:
“Prochetoh vashiat forum. Nai-mnogo mi haresva izrechenieto:

“Budeshte na TKD v Bulgaria”.”
“A otnosno usloviqta i predlojeniqta koito polu4ih v dvata e-maila "tkd
forum" sum napulno suglasen.”
“Mnogo se radvam, che ima razdvijvane v glavite na zanimavashtite se
s tkd”
“Ama sum napulno suglasen s vashite predlojeniq.”
“Zashto nikoi ne kritikuva otkrito tova upravlenie?”
“E, vyarno e, che imame mnogo problemi i dosta ot tyah idvat ot
avtoritarnoto upravlenie na upravitelnia savet i lichno na prezidenta.”
“Federaciata ima dostatachno drugi kosuri… “
“Nie pozvolihme na nyakoi hora da se samozabraviat I da se obrashtat
kam chlenovete s nedmennoto “momchenca”!!!”
“Ako nyakoi prechi na federaciata, toi prosto tryabva da bade otstranen
/kakto stana s predishnia president Nikolay Chilingirov/”
“Защо преди това не поискате оставки?”
“no tova shte stane kogato chumata varne na horata decata

!!!”

“Az za sebe si sum ubeden, che ima kakvo da se napravi, za da mogat
zanimavashtite se s TKD da jiveyat po-dobre. Lesno e da se kachish
na konya, po-trudno e da se zadarjish otgore.”
“Edna ot ideite vi e da se razreshi vseki instructor da izpitva svoite
uchenici. Da, s tova sam saglasen, no neka utochnim ponyatieto
“instructor”.”
“V BG se priemat za instruktori vsichki trenyori po tkd. Tova e
greshka.”
“Bek chul bul gul ! – V prevod oznachava: Sto pati da te schupyat, 100
pati tryabva da stanesh.”
“Potdarjam kontakti s kolegi ot cyal svyat i tyahnoto mnenie savpada s

moeto, a imenno, che BG testovete za cherni kolani sa nay-trudnite
izvestni do sega”
“Иначе сте прави, че с тези няколко федерации се откриват нови
възможности. Според мен обаче, тези възможности са свързани с
конкуренцията по между им.”
“Добре е да се учим от международния опит. О’к! Нека се учим, но
нека се учим и от тяхните грешки.”
“Нали не искате да се качите на потъващия “Титаник”?”
“Ot tuk natatak nepishete poveche gluposti nasam natam is neta”
Дискусията по темата продължава, Очакваме вашите мнения,
предложения, коментари и въпроси на tkd_forum@burntmail.com
или във форума.

С уважение:
Инициативен комитет “Бъдеще за Таекуон-до в България”
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Публикувано: 20 Септември 2003 - 19:28

Евала ,Нели!Добри разсъждения,много ми харесва,Крайно

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

време беше някой да напише отговор на всички "критици".
Ана всички които искат да правят нова федерация искам да кажа
само едно -това което нямате е куража да кажете критиките си в
очите на ръководството на БФТ ,знаете само да лаете в
биртуалното пространство .А и на всички е ясно ,че целите ви са
съмнителни.Вие просто искате да сте главните и Вие д прибирате
пари от изпитите и т.н Така ,че не ме убеждавайте ,колко сте
благородни и мислите за доброто на ТКД.
Но най-Важната причина поради която няма да ви подкрепя
никога е Майстор КИМ УНГ ЧОЛ.Докато той подкрепя БФТ и аз я
подкрепям!
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MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

toq pa.ako master kim ung chol podkrepi da se hvurlish ot 8miq etaj i ti
li she go podkrepish?!?!?!?!?!?!ne znam za ITFskata BFT ama
WTFskata BFT SUX!!!!!!!

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

Митко,не разсъждавай толкова плитко!Ако майстор Ким Унг Чол
поиска да се хвърля от 8 етаж,няма да бъде майстор ,а
манипулатор,а мисля ,че той не е такъв.Титлата Майстор и учител
не идва с 1,2...8 дан .Тя се заслужава с много труд и
всеотдайност,каквато много трениори нямат!
[COLOR=red] :twisted:
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АЛТЕРНАТИВАТА???Каква точно предлагате да е тя?Нова федерация,нови
управляващи?

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ
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Публикувано: 22 Септември 2003 - 15:31

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Вижте моля ви се този линк. Някои може и да го знаят но за мен беше много
интересен:
http://korean.hit.bg...htm/1/sport.htm
Не че има връзка с темата, но поне знам, че тази тема за таекуондо всички я четат,
така че повече хора ще го видят
0
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chagi
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03

#83

Публикувано: 09 Октомври 2003 - 09:56

На 04 и 05 октомври в гр. Благоевград се проведе изпит за черни колани. Всички
участници около 20 наброй взеха изпита. Какви бяха наблюденията и отзивите:
- Изпита се проведе за 2 дни по 12 часа без прекъсване – дори и генерала не
провеждаше толкова дълги изпити.
- Участниците бяха изпитани по всички възможни изисквания за степените - Някои не знаеха теорията, дори не можаха да обяснят паро, панде и ганънсоги –
нищо, че се учи в първите тренировки от начинаещите
- Най-смешен беше представителя и треньор на ЦПК – той винаги е бил професор и
смешник.
- Някои трябваше да играят спаринг с двама и повече противници по-висока степен
- ядоха много бой. Всички в залата дори и изпитващите се смяха много.
- При чупенето керемидите бяха според изискванията но кандидат майсторите
чупеха само най-горните керемиди – явно си пазят ръцете за да могат да дадат
доларите на човека.
- От клуб Багатур участва само един кандидат за 1 ДАН като беше подложен на

тормоз от страна на изпитващите – интересно защо?
- Гвоздея в програмата беше в края на изпита: президента на федерацията получи 5
дан от Ким, без да става от стола и без да облича добок. - ЧЕСТИТО!
А както знаем БФТ членува в Севернокорейската федерация по “TAEKON-DO”.
Няма грешка - буквата”W” не фигурира в регистрацията на тази нова федерация,
която не е наследник на ITF на генерал Чой за каквато я представят управляващите
на БФТ. За сведение отново показвам регистрацията на тази ITF.

Докога ли БФТ ще успее да държи в заблуда членовете си? Кога ли ще има общо
събрание на БФТ? Не станаха ли много измамите? Не е ли време БФТ да има ново
ръководство?
0
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Гостjihad4o_*
Група: Гости

#84

Публикувано: 09 Октомври 2003 - 19:43

mi q niakoi da mi izqsni ne6to!az ne sam bil na izpita no v na6iq klub dostigat sluhove ot
roda na tva 4e niakoi si napravil daskite 0,5 cm a ne minimum 1,5cm(specialna
tehnika),niakoi si pona4upil tuhlite predvaritelno,niakoi si pekal daskite i t.n(da ne govorim
za keremidite!!).tva viarno li e????
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#85

Публикувано: 10 Октомври 2003 - 10:18

А бе, chagi, ти тъп ли си или да!!! ПОМИЯР глупав...! Голям професор се извъди, и
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

си много смел по нета...От какво не си доволен този път. Спомни си миналата
година, кой беше най-големия смешник хахаха, манекен, голям смях?-и тогава
давай мнения кой е бил смешник и професор и кой не!
А за вашето момче, че си беше пълна трагедия - си е вярно!хаха.....и имате наглоста
да говорите още. Говоря в множествено число, защото знам, че говориш и от името
на един друг велик майстор...заралии....хахаххха
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Публикувано: 10 Октомври 2003 - 11:49

Хм, този път нещо и аз не схващам в на Чаги изказването. Какво като президентът
на федерацията станал пети дан, без да облече до бок, има едно такова нещо в
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София
таекуон-до

различните стилове и бойни изкуства, наречено почетен еди кой си дан. Получават
го маса хора, за които се смята, че имат някакви заслуги към съответния спорт –
най-често финансови (това никак не е без значение!), но също и организационни,
административни, също и са съпричастни към развитието му в продължение на
десетина, че и повече години. Това са също хора, които най-често поради
възрастта, а също и поради факта, че късно са започнали да се занимават или пък
по чисто физически особености (нали всички, които пишат по форума не си
въобразяват, че ще бъдат винаги млади, здрави, готини и красиви дори и след 40
години) просто нямат физическите и тренировъчните възможности, за да покрият
изискванията за дадена степен. В същото време заслугите на даден човек,
например към съществуването на клуб по еди си какво особено в малък град, към
организирането на състезание, дори и към създаването на традиционен турнир не са
никак малки, тогава федерацията по съответния стил може да вземе решение за
присъждане на този почетен дан. Нали така и министърът на външните работи
Соломон Паси получи почетен първи дан по айкидо. Соломон Паси!!! Айкидо!!!
Първи дан!!! Точно той!!! Дето даже и на мен ми иде с кеф да се сдумкам на спаринг
с него… Как си го представяте Соломон Паси между две срещи с Ана де Паласио и
Валтер Швимер примерно и между три телефонни разговора със Сейф ал Ислам,
Симеон и неговият добър приятел Гюнтер Ферхойген да припка бос из залата по
айкидо, да го хвърлят по пода, да му чупят китките, да го разнасят като празна
пръскачка из лозе и така … години, докато с труд, усилия и умения си заслужи
майсторската степен по айкидо... Аз посмъртно не си го представям.
Така че въпросът с присъждането на високи степени и въобще на степени не се
решава само в залата (и правилно според мен!), т.е. – пак се решава в залата, но
тежат не само твоите физически възможности, а и това какво си направил за хората
в тази зала; аз лично смятам, че има сума ти инструктори, които след определена
възраст не умеят дадени неща, но това не означава, че не могат да подготвят
десетки свои ученици да ги правят. Грубо е сравнението с останалите спортове, но и
там треньорът на Стефка Костадинова не може да скочи колкото Стефка, Нешка
Робева не може да се сгъне като гимнастичките си, треньорите по вдигане на
тежести не могат да вдигат колкото състезтелите си. Това не означава обаче, че не
са добри, в края на краищата, когато си посветил огромна част от свободното си
време, финансовите си възможности, уменията си да се занимаваш с хора, според
мен, заслужаваш отвреме навреме да ти се признават усилията. Така, както всеки
един влязъл в залата преди шест месеца иска на първия възможен изпит да вземе
жълт колан, за да види за какво тренира, за да види, че е напреднал. Разбирам, че
го правят с желание, че никой не ги кара насила, че за някои е въпрос на престиж
това напредване в йерархията, но хайде все пак да си дадем сметка, че ако никой не
искаше да е инструктор, шеф на федерацията, президент, организационен секретар,
изпълнителен директор, треньор на националния отбор… ами просто ако всички
тези хора се занимаваха само със собственото си развитие, всички като нас въобще
нямаше да тренират. Аз да не съм гений, че да се науча само от книги и филми.
За изпита в Благоевград. Чухме, че като цяло е бил резил, доста голям резил при
това, разбра се, че хора (жени) със стопроцентови неумения в областта на
специалните техники например пак са взели съответната степен, еми това е
положението. Не е луд който яде баницата, а който му я дава. Явно, че у нас така

ще вървят нещата (пък дали е само у нас…), аз лично не разбирам и всички
трениращи, които напират за степени, след като са абсолютно наясно, че нещо не
им е както трябва, но все пак славата си е доста привлекателна. Не разбирам и
инструкторите, които гледат да си пробутат част от учениците, когато в
неофициални разговори сами изтъкват недостатъците им. Освен това в България
тези, които се занимават с таекуон до, не са чак толкова много и предполагам, че в
повечето случаи изпитващите имат наблюдения върху явявващите се и от други
места – състзания, семинари, лагери, изпити по клубовете. Въобще – изпитът сам за
себе си е изключително субективно нещо, дори и по 12 часа да продължава, ако
само от тях са впечатленията, това е крайно недостатъчно. Понякога си мисля, че
ако на ниво клуб и на ниво трениращ сме по-нетърпими към грешки, недостатъци,
компромиси, пробутване, промъкване, ще имаме много повече очи да протестираме
срещу подобни явления и във федерацията, и на големи състезания, и на
официални прояви. Сега какво се получава – инструкторите не искат да загубят
никой от тези, които тренират в клуба, заради таксите (това благородно се мотивира
с версията, че сме отворени за всички и всички, които искат да си възпитават хубави
черти в характера, могат да дойдат да се занимават и дрън-дрън). Съответно, не
съм чула някога някъде някой инструктор да каже: Момче, девойко, не си за този
стил, пробвай с друго, не идвай тук, иди еди къде си, по дяволите – не всички стават
за агресивни и състезателни стилове като карате и таекуон до, някои са по-подходяи
за по-меки, вътрешни стилове като китайските например. Ако си инструктор на
място, би трябвало да видиш след няколко тренировки, или пък – след няколко
месеца, че този човек не издържа физически, че се мъчи, че не е за тези бързи,
динамични, резки удари, които изискват блестяща обща физическа подготовка и в
общи линии – здрави крайници без контузии. Хората влизат в залата изключително
неподготвени – за тях всички бойни изкуства са просто бойни изкуства, не правят
разлика между това, че за някои се иска гъвкавост, за други – просто приложни
умения с ръце и крака. И си блъскат в залата, и инструкторът не казва на никой от
тях – не си за този стил, иди при друг. Има изпити, което е неизбежно, тези хора,
които също са си плащали месечните членски такси и също са тренирали по не знам
си колко пъти в седмицата също искат да се явят, никой не ги отказва, явяват се,
стават жълти, зелени колани, ако са по-упорити и се задържат – ще стигнат и понапред. Изпитващите си затварят очите на принципа: след като инструкторът му го е
пуснал, няма аз да го спирам, голяма работа, ще му дадем някаква ученическа
степен, на кого не сме я дали. Пак се стига и до изпита за черни колани, там пак се
минава на принципа: е, сега той до тук е стигнал, ако не се издъни грандиозно, ще
вземе степен, голяма работа – един първи дан, ма бил некадърен, бе кой му пука,
нали не е единствен, пък и иска да си плаща, ма щял да се излага, ми да се излага,
негова работа… И така до сто и едно и обратно. Не знам, не разбирам, аз само си
тренирам, но си мисля, че първо работата в клубовете трябва да се промени, т.е. –
нека им се обясни на хората, че няма нищо страшно в това и … години да тренираш
и да нямаш висока степен, че състезанията са хубави, но са по желание, че да имаш
степен – черен колан ти дава предимствата да бъдеш съдия и да бъдеш инструктор,
но би трябвало да е по-лесно за хора с качества и способности и без степени да
имат достъп до семинари, нека да гледат, да се учат, да си тренират като им е кеф,
така както направиха летния лагер на БФТ достъпен за хора с всякакви степени, а не
както още се заблуждават в някои клубове – само от втори гуп нагоре… Ако се

промени работата в клубовете, където, да ме прощават, в момента тренировките са
на принципа: от изпита до състезанието, до другото състезание, до другия изпит, до
другото състезание, до другото състезание, от време на време – до
демонстрацията, до изпита, до семинара… и годината минала. Там непрекъснато за
нещо се готвиш. Много ми е смешно като се обяви строго и радикално: Нямаме
никакво време, започваме работа по изпитната програма, има три седмици, трябва
да ви бъде преподаден материалът и затвърден за тези три седмици, минава
изпитът и започваме спарингова подготовка и форми за състезнието другия месец,
след това - евентуално за начинаещите и за тези, които не са успели да се явят –
още един изпит след два месеца… Бе, мама му стара… а кога ще тренираме? Кога
ще трнираме всичко това, което не е в изпитната програма, която включва една
доста обща и основна част от качества, умения и техники и всичко това, което не е в
състезаталната програма, която е още по-осакатена и от изпитната? Сложно, а? Чак
нерешимо ми изглежда…
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Относно изказването на Chagi -мнооого злобно и не заслужава да му се обръща
внимание.Г-н Богданов получи 5 дан от международен инструктор и съдия,след като
той е преценил,че той го заслужава никой,ама никой недорасъл"майстор" няма право
да го оспорва.Нека се опитат сами да управляват федерация и да постигнат тези
грандиозни успехи на нац.отбор,да видим дали ще се справят,защото това са много
отговорности и много сили и нерви!
Относно изпита-мога да кажа ,че изпита покрива всички необходими умения ,които
един боец трябва да притежава!Нали сте наясно,че не може всичко да на шест,не може
всеки да е еднакво добър в спаринга,чупенето,хвърлянията,спец.техника и
туловете.Но това което е важно според мен е куража на всички явили се да се
подложат на това изпитание.Всеки има възможността да види какво е нивото му
спрямо другите,какво му липсва,какво трябва да доработи.Нали не сте забравили ,че 1
дан е само първата майсторска степен и именно оттук започва истинското учение!!!А
дали някой от вас се сеща какво е напрежението?А то е такова ,че от стреса не всички
могат да покажат 100% от себе си,особено ако е за пръв път.Мога да ви кажа ,че след
16 часа изпит много от вас няма да могат да счупят и 2 керемиди!Така ,че недейте
толкова строго да съдите.На спаринга срещу повече от 1 противник се изисква не да
ги набиеш ,трябва да покажеш здрава психика,умение да се изплъзваш,нанасяне на
удари по повече цели.В реална ситуация нанасяш един удар по единия и той пада,а ти
удряш другия,но на спаринг не е така;там само маркираш ,противника става и пак
напада.Схващате ли разликата?
.За трениора на ЦПК-не се представи по-зле от момчето от "Багатур",което пък беше
под всякаква критика.
А по въпроса за дипломите-аз изпратих запитване до Федерацията на Канада и до тази
на САЩ ,отговорите от там са:дипломите са напълно легални и се признават дори и
зад океана!
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e bre hora,ele pa tezi koito ste mnogo otvoreni i razbirate mnogo ot taekwon-do,6to si ne
gledate rabotata ami ste trugnali da obsujdate toq i onq!Shtom ne ste bili na ispita,kakvo
pravo imate da govorite dali e bil rezil ili ne.az bqh tam i znam 4e 90%ot qvilite se se bqha
podgotvili mnogo dobre :up:horata sa se potrudili,a nekvi nekompetentni
samozvanci,molqti se,6te kazvat kolko trqbva da e dulag ispita,koi e padnal na sparing,koi
nemojel da ska4a i kak se 4upelo.....emi nali zatova sa napraveni to4kite,kato ne ti se
otdava ednoto,6e se potrudish na drugo.samnqvam se tezi koito plqmpat tolkova sre6tu
vsi4ki da uspeqt da saberat i polovinata ot to4kite :smashfreak:abe kato neznaete ili kato
ste propusnali da vidite,ami pitaite be!e federacia,e svideteli(AMA TAKIVA,KOITO
NAISTINA SA PRISUSTVALI I NE SA ZASLEPENI OT SOBSTVENOTO SI AMPLOA)no
togava sste se razbere kolko to4no struvate i do kade se prostira vashata tupota....eh tova
licemerie-ta posle kak 6te se podmazvame,kak 6te opliuvame drugite...da
trudno!!!!ZNAETE LI K'VO,6TO PO-DOBRE ne zatvorite smradlivite si pliuvalnici,NE
ZARADI DRUGO-ZARADI TAEKWON-DA,da ne go vmirishete i nego!!!!!!!!!!
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[B]Нели как може да твърдиш,че изпита бил резил?Напротив изпита накара всеки да
даде максимума от себе си,показа на всички сериозността на бойното
изкуство,показа че това не е просто спорт където се отбелязват точки.И всеки който
е гледал изпита видя ,че момчетата бяха на ръба на изтощението ,но силното
желание ,мотивацията ,волята,достойни за уважение ги караха да стоят на краката и
си и да продължават да скачат,чупят и т.н.
А изпитващите които можеха просто да претупат работата и да ходят да си пият
кафето,дадоха много от себе си за да изпитат качествено ,на самият изпит
продължаваха да учат учениците си,така ,че изпита беше и като един голям урок и
изпитание на ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ,СИЛА,ВОЛЯ,ЖЕЛАНИЕ ЗА ПОБЕДА,МЪЖЕСТВО
на кандидатите,които мисля ,че никога няма да забравят това преживяване и ще се
готвят с още повече хъс за следващия изпит!!!
И не мога да забравя момчето което получи разтежение или възпаление на нерв,но
продължи изпита....на лекарства.....със силни болки..
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Хаха, не мога да скрия удоволетворението си от това, че толкова хора се
изказват така за испита, все пак това са техните впечетления, явно са били там за
разлика от други, на които им е преразказано с явни и според мен умишлени
пропуски. Но това според мен не е толкова важно. По-важното е, че се намериха
хора които да оценят усилията, както на комисията така и на всички, които взеха
участие на изпита, и на техните треньори.
Нели, между цялата демагогия в отговора ти не можах да разбера защо си "сигурна,
че е било пълен резил". Опитай се да не бъдеш съдник на събития, на които не си
присъствала и за които нямаш и бегла представа. Защото по думите ти не личи да
знае6 за какво говориш!
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гледах втория ден на изпита. познавам един -двма - трима... от тези, които се явиха.
чувам ги в залата - не личи теорията да е на шест. не разбирам защо се отрича
фактът, че, както беше във филма ...белите не могат да скачат. не разбирам и защо
се отрича нивото на чупенето.
Куон, убедителен си, но ми се струва, че демонстрацията на това, за което пишеш
беше пожелателна, имаха желание да го демонстрират, само че просто повечето
бяха умрели от страх...
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Abe hora kato sega e minal izpita koga pak jte ima izpit za parvi dan i nagore????
Mr.
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Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
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bagatur
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 6
Регистрация: 27-Юли 03

#93

Публикувано: 11 Октомври 2003 - 14:40

Слушай Chagi, мисля, че започваш да прекаляваш! Искаш да изразиш мнение или
да коментираш, но начина по който го правиш вреди на моя клуб! Иска ми се да
вярвам, че няма умисъл в това! Колкото до 5-я дан на Марио Богданов, Kwon е
прав. Майстор Ким е достатъчно голям специалист с име и щом така е преценил О’к.
Да не забравяме все пак, че става въпрос за президента на БФТ. При положение, че

вече има доста 4-ти данове, в сравнение с преди година. Незнам само дали
Сахьоним Ким може да дава 5-ти дан, при положение, че преди малко повече от
година получи разрешение да изпитва за 4-ти дан. Но вкрайна сметка щом го е дал,
значи може. Не мисля, че има за какво да се дъвчем, а точно обратно, трябва да се
радваме, защото още един 5-ти дан засилва позициите ни в ITF и е въпрос на
престиж.
Искам да кажа и няколко думи за Венци. Вярно е, че понякога задава доста
смехотворни въпроси. Това обаче не е защото е глупав, а защото иска да учи. Да,
точно така, да учи. Когато човек не знае нещо редно е да пита. Някой колеги също
не знаят отговорите на някой “тъпи” въпроси или знаят грешен отговор, но се
пресмиват на Венци. Хубаво е, че той поне се интересува и не го е срам да пита. По
този начин, попълвайки знанията си, той ще изпревари своите присмехулници.
А ти bel_orel мисля, че се изказваш неподготвен. Странно защо, но тона ти адски ми
напомня на един друг говорител на мъдрото слово. Знаеш ли, БФТ наистина има
проблеми, както всяка една организация. Но през призмата на времето, прекарано в
ръководството и въобще като член на БФТ аз виждам един основен, а именно
липсата на нормална комуникация. След като избрахме г-н Богданов за следващия
президент на федерацията в организацията имаше спокойствие и всеки си гледаше
работата. Имаше тук-там подмятания по нечии адрес, но просто като шега. От
известно време, смятам всички забелязвате, това се изроди в открита конфронтация
между трениращи, инструктори, дори м/у клубове! Това се дължи на политиката на
УС на БФТ. Ще попитате, защо? Причините са много и все компексни. И
толерирането на отделни клубове, състезатели и треньори; И пренебрежителното
отношение към членовете; И концентрирането на цялата власт върху съдбата на
тази организация, върху плещите на 2-3 човека, и т.н. и т.н. Волно или неволно
ръководството на федерацията допусна това разцепление, опитвайки се да укрепи
собствените си управленски позиции. Тук някой ще каже: Да, има разцепление
заради такива като тебе, който много им знае устата!
Казвал съм го преди, ще го кажа пак. Именно липсата на критика и открит
КОНСТРУКТИВЕН диалог ни докараха до тук.
Противно на мнението на някой хора за мен, ще кажа, че моите цели и преди и сега,
не са да мътя водата, създавам конфронтации , да свалям ръководството на БФТ,
нито да се вмъквам и аз в него. Един основен закон на власта гласи: “Ласкай
началника и своя господар. Бъди удобен и под ръка, и така неусетно ще поемеш ти
/ Единствената ми цел е да бъда полезен и да
власта!” /докарах го и на рима
помогна на нашите членове, УС /макар и нежелана от тях/ и от там на федерацията.
В противен случай нямаше да ритам срещу ръжена. Нямаше да напускам удобното
място на член на съдииската комисия, зонален отговорник и какво ли още не. Щях
да си стоя на завет, да ближа задници и кротко без много шум да се издигам! Не съм
глупак, наясно съм, че незаменими хора няма и мястото ми бързо ще бъде заето от
някой колега с амбиции. Надявам се, тези амбиции да не го заслепят и да се
превърне в кротко кученце. След това вероятно и той ще бъде сменен и така докато
на някой хора им светне, че послушните кученца свършиха и е време да спрем с
конфронтациите и да се захващаме за работа. Аз не се страхувах да загубя своя
пост в БФТ и ми се иска и другите да са като мен, но уви. Честно казано не ми пука
какво ще говорят някой за мен /включително и УС/, защото аз съм независим.
Бъдещето ми не е свързано пряко с решенията на някой друг.

Е, да те питам нещо bel_orel, мислиш ли, че подлагайки си задника на удобно и
изпълнявайки нечии желания ще стигнеш далеч???
Аз уважавам силните противници, но с такива злобни и непремерени изказвания
няма начин да се наредиш сред тях. Когато човек говори единствената цел е ДА
КАЖЕ нещо! Ти какво казваш не ми става ясно. Спокойно, не се чувствай застрашен.
Подобно на животно претиснато в ъгъла и в безизходица хапеш на посоки.
Искам да кажа на всички, дайте да спрем с глупостите и да се концентрираме в
издигането на полезни идеи. Даите да свършим нещо вместо да се нападаме единдруг. Не ви ли е ясно, че по този начин унищожаваме всичко за което сме работили
до сега! За какво всъщност се нападаме? За власт? За влияние? Върху какво?
Върху БФТ?!? Та това е една доброволна организация, която е като всички
останали. Нейната цел е да подпомага своите членове в стремежа им да развиват
Таекуон-До! Смешно е, защото ние дори нямаме пари, които да делим и
управляваме. Нашите членове са свободни организации, които не можеш да
задържиш на сила. За какво е всичко това?
Аиде със здраве и ... умната!
Н.Б.
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Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

abe BAGATUR abe 4oveko neznam v koi sviat jivesh abe 5 dan na Mario Bogdanov
e absolutno ne realen moje li nez si kolko godini da ne trenirash a samo s asminestrativna
rabota da se zanimavash i da ti dadat 5 dan.Da saglasen sam 4e raboti po razvivaneto na
taeklon-do no na tozi 5dan triabva da pishe po4iten.Kak
moje 4ovek koito v technikata i v formata si vaobjte da e na nivoto na 1 dan daje i po
nadolo a da vzeme 5 dan bi li mi obesnil kak stavat tei nejta
0
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[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Arial][SIZE=14][COLOR=red]Радвам
се,че има толкова оживена дискусия.Това само показва ,че привържениците на
Таекуон-до в България са мислещи хора и взимат присърце проблемите на
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

Изкуството .
Нели,че бяха умрели от страх -бяха,но пред комисията всеки може да си глътне
езика и да му се втвърдят краката.Пак ще кажа относно скачането -тази година 2.3
.
м.,догодина 2.5 м.- млади сме ,има още мегдан за учене
А що се отнася за израза "белите не могат да скачат"-много е порочен!!!Сега какво,
да не се опитваме ли?Мисля ,че всеки може да се научи да чупи,скача и т.н стига да
е постоянен и да не си създава негативната нагласа-"ТОВА НИКОГА НЯМА ДА
МОГА ДА ГО НАПРАВЯ"!

До БАГАТУР-Както много добре знаете в момента в света тече преразпределение
на сферите на влияние и таекуон-до в нашата страна не е изключение.Сигурен съм
,че с общи усилия и здрав разум нещата ще се урегулират.Напълно съм съгласен с
вас ,че важното е Таекуон-до да продължава да живее в сърцата ни и да се развива
със същата сила.
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Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Kwon ti govorish mnogo madro.Viarno e 4e se ojte sme v na4aloto no bi li mi kazal koi e
vernia pat???

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
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Гостjihad4o_*
Група: Гости
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mai MARS e poredniq "maistor" koito e re6il da ni zapoznae s "mydroto" si mnenie!tva ne
e mnogo dobre znae6 li?zna4i za 5-ti dan ma Mario - mi koi si ti da kazva6 4e e
nezaslujeno be?
Chagi - tva 4e niakoi ima 4ustvo za humor a ti mai niama6 pri4ina li e da se zaqjda6?
tva 4e se iskat da ima6 28 to4ki ot 36 ne zna4i 4e se davat nezaslujeno kolani nali?
vij ve4e nikoi ne iska6e da mi obqsni dali e imalo izmami s materiala za 4upene....

Цитат
Момче, девойко, не си за този стил, пробвай с друго, не идвай тук, иди еди къде си, по
дяволите – не всички стават за агресивни и състезателни стилове като карате и таекуон
до, някои са по-подходяи за по-меки, вътрешни стилове като китайските например. Ако си
инструктор на място, би трябвало да видиш след няколко тренировки, или пък – след
няколко месеца, че този човек не издържа физически, че се мъчи, че не е за тези бързи,
динамични, резки удари, които изискват блестяща обща физическа подготовка и в общи
линии – здрави крайници без контузии. Хората влизат в залата изключително неподготвени
– за тях всички бойни изкуства са просто бойни изкуства, не правят разлика между това, че
за някои се иска гъвкавост, за други – просто приложни умения с ръце и крака. И си
блъскат в залата, и инструкторът не казва на никой от тях – не си за този стил, иди при

друг.

ami neli izvinqvai 4e 6te ti protivore4a ama tova e gre6ka na instruktorite!!!ako poglednem
dobrite izto4ni maistori 6te zabelejim 4e ne vsi4ki(napravo pove4eto) sa bili zdravi
fizi4eski,NO vsi4ki sa imali silna volq i jelanie.ako ima6 volqta i po4ne6 s tempo
podhodq6to za teb kakavto i da si(po4ti) 6te moje6 da se zanimava6 s BI!tva 4e
instruktorite niamat vreme i jelanie da se zanimavat po obstoino s na4inae6tite e drugo!
Това мнение е редактирано от jihad4o: 12 Октомври 2003 - 18:48
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Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Abe jihad4o bi li mi kazal Mario na koi izpit to4no se iavil za tozi 5 dan.Bi li garantiral 4e
ako go nakarash da napravi vsiki nejta za 5 dan toi jte gi napravi???

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
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abe mars abe momche.....NAUCHI SE DA PISHESH!TAEKWONDO ne taekLondo.to biva
edin put da kaje chovek che bez da iskash ma ti DVA puti veche.
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do
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Mitko koi si ti be 4e si tragnal da mi pravish zabelejki???
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0

Други отговори в темата
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Публикувано: 13 Октомври 2003 - 10:38
Група: Дао
Мнения: 899
Регистрация: 28-Януари 03

Предварително заявявам, че не разбирам от ТКД и не искам да
вземам никаква страна в спора ви. Просто ми се набиват в очите
няколко неща, които са общовалидни, независимо от вида БИ:
- почетните данове се дават в израз на уважение, за заслуги, за
популяризиране и за подържане на йерархията. Това е
общоприета практика и никой не им се смее. Шон Конъри
например има някакъв дан по Киокушинкай и никой нему се смее.
Нищо нередно няма и шефът на федерацията да получи дан,
въпреки че не влиза в залата. Всички се смеят обаче на данове,
които са дадени като почетни (или срещу подкуп, подмазване и
пр.) но ПРЕТЕНДИРАТ ДА СА ТЕХНИЧЕСКИ. Ако получилият
степента няма претенции да е на техническото и ново и не се
надува, че е най-добрият няма проблеми.
- усилията за постигане на нещо са похвални и тези, които се
стараят много трябва да бъдат уважавани, но на изпит се
оценяват уменията, а не труда с който са постигнати. Т.е. можеш
нещо - вземаш изпита, не можеш- късат те. Това именно прави
връзката с думата Бойни. На улицата никой няма да те пита дали
си положил много или малко усилия - ако можеш ще оцелееш (ако
ще и почти да не си се старал, а само да имаш талант), ако не
можеш ще те набият, ако ще и 20 години да си проливал пот.
- в много стилове ( ТКД, Карате, китайски и пр.) на изпит не се
оценяват уменията да се биеш в съответствие със собствените си
таланти, а уменията да правиш разни неща по правилата на
стила. Това е ясно формулирано и от тук нататък на който не му
харесва данове да се дават за скачане и високо вдигане на крака,
а не за бойни умения, да си намери стил, където се оценява
приложността, а не формата.
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Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Nai setne 4ovek koito misli madro PAX ti si prav triabva da se davat
po4etni danove no ne i da se vodat tehni4eski az i za tova spora 4e
Mario e polu4il po4eten 5 dan.

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
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Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

А бе майсторе MARS ти от каде познаваш Мрио Богданов? Колко
пъти си тренирал с него?
И ако не си, отиди в неговата зала
да провериш как стоят нещата. Пък ако искаш можеш и да се
пробваш, ако не с него/защото не вярвам да ти се умира/, то с
някои от неговите момчета или момичета хаха, щото като чета, ми
се струва, че си някой посерко дето и момиче ще ти свие сърмите.
А.....та да питам нещо...-какви са изискванията за 5ти дан дето не
може да покрие? Ти сигурно си някой дето си много навътре в
нещата, защото, ми се струва, че такива изисквания още не са
изпращани до клубовете от БФТ
.
Пък ако си толкова знаещ, напиши си името.....,пък може и да ти
обърнат внимание и да проверят Ти какво знаеш и можеш

0
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia

не мога да разбера защо се държите като малки деца и се
обиждате един друг за глупости. кой бил добър, кой не.... какво
значение има това? ти гледай (не говоря за никой персонално) да
си тренираш и да си добър ако искаш и другите нека са си такива
каквито са. какво значение има за теб дали ти си 1 дан а друг,
който знае не толкова много е 3? каква е разликата за теб?
отговора е никаква. до колкото знам, едно от важните неща във

БИ: TaeKwonDo

всяко БИ е да си покриеш своето его и да разбереш, че въпреки
че някой може да ти изглежда като пълен идиот, все пак да си
отворен към това, което прави или казва, защото може и да
научиш нещо. трябва да се отнасяш с уважение към другите. като
не ти харесва просто можеш да не спориш и да не се занимаваш с
това.
а за това как се вземат изпити- нека ви напомня, че никой не си
взема изпита а му се дава. за това майсторите са там за да видят
какво можеш и да преценят дали да ти го дадат. и това много
зависи от човека, на каква възраст е и в какво състояние. при нас
преди 2 години един 82 годишен дядо се яви на изпит за 1 дан.
вие как мислите- дали можеше да прави нещата поне на
половината както трябва да се правят? ами не, но колко ли хора
на 82 години ще тръгнат да правят това? сигурно не малко.
работата е да се мъчиш да правиш нещо, да вървиш нагоре без
да се сравняваш с другите. живота не е състезание.
освен това, пак няколко думи за дановете. доста хора споделят
мнението, че практически, най-високия дан е 3-4. всичко понататък се дава за заслуги към федерацията, популяризиране на
спорта и тн. и ако си мислите, че това е малко, опитайте се да
създадете някоя организация и да я накарате да работи. не става
въпрос за БИ а за каквото и да е. нещо, което да има да кажем 5
човека. аз самия бях президент на студентска организация и
просто беше лудница да оправя всичко- документи, мероприятия,
привличане на членове, координиране с по-висша инстанция,
която регулира моята организация и тн. това може да изглежда
глупава работа на някой и наградите(по -горен дан) да не са
заслужени, но моето мнение е че са си съвсем заслужени.
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#105

Публикувано: 13 Октомври 2003 - 21:30

Mr.

Bel_orel na tvoite vaprosi ot 4asti otgovori volk.Mejdu drugoto ne bade
tolkova sigoren 4e vsi4ki ot grupata mu jte me biat moje da ti se struva
4e sam niakakav slabak no vse pak ne si me vijda.Vaprosa za Mario bi
li mi kazal koga se iavi na izpit i kade zajtoto vaobshte ne se govori za

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

takav izpit.
0
Отговор

nely

Цитиране +
#106

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 11:01

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

ОК Куон, прав си, може би, извинявам се, ако някой съм обидила с
мнението си за изпита. пропуснах да спомена само, че резил го
нарече девойка, която защити първи дан на него, та аз затова
казах - чухме, че ...
както и да е, това са подробности и глупости.
0
Отговор

Kwon

Цитиране +
#107

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 16:19

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

[B][SIZE=14][COLOR=red]Ха,Бел_орел как защитаваш Марио...На
всички стана ясно ,че тренираш при него.О.К нищо против,само че
малко грубичко се изразяваш,не мислиш ли?Направо е неприятно
да се чете,все едно сме в махленската кръчма...Иначе съм
съгласен с теб по някои въпроси.
Някой гледал ли е състезанието в нделя?В зала "Раковски".Какво
ще кажете?
Нели,извинявай ако съм бил по-рязък в предишното си
изказване.Пиши нещо,че си ми интересна.
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#108

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 18:52

Mr.

Група: Таекуон-до
Мнения: 60

Abe zagovorihte za sastezania spomniate li si pres 2000g. na
saztezanie kogato mario ne uspia da s4upi daska mnogo lubopitno ne
misli te li???

Регистрация: 11-Октомври 03
БИ: TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

Гостjihad4o_*
Група: Гости

#109

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 18:57

Цитат
Abe zagovorihte za sastezania spomniate li si pres 2000g. na saztezanie
kogato mario ne uspia da s4upi daska mnogo lubopitno ne misli te li???

abe q mi pripomni mario bogdanov niama6e li da stane 6ampion po
4upene?ako ne se laja samo zaradi tova 4e sled kato e s4upil vsi4ko
ne e napravil stoika ne sa mu dali pobedata.niakoi da znae ne6to po
toq slu4ai?
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#110

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 19:03

Abe 4oveko koga e bilo tova bi li mi kazal???
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

metallist

#111

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 21:38

Група: Таекуон-до
Мнения: 65
Регистрация: 17-Август 02

Abe neznam dali Mario e 4upil daska s krak... no ima hora koito sa
4upili ne6to pove4e ot duska...

От: Пловдив
БИ: Taekwon-do

0
Отговор

Цитиране +

laogun

#112

Публикувано: 14 Октомври 2003 - 22:44
Група: Дао
Мнения: 35
Регистрация: 14-Октомври 03

стига с това чупене бе
дъските не могат да се защитават
освен това съм виждал колко са "здрави" тези дъски...
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#113

Публикувано: 15 Октомври 2003 - 12:55

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Abe hora verno e 4e nemogat da se zajtitavat daskite no pokazvat
kolko sila ima edin 4ovek.

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

laogun

Цитиране +
#114

Публикувано: 15 Октомври 2003 - 13:52
Група: Дао
Мнения: 35
Регистрация: 14-Октомври 03

Да бе - особено с тези дъски, които се използват за демонстрации.
Моля ти се - и аз съм правил такива "деомнстрации" на времето.
Нали като иа хванеш дъсчицата и я стиснеш, тя се чупи.
0
Отговор

tkdf
Нов участник
Група: Изпитателен Срок

Цитиране +
#115

Публикувано: 15 Октомври 2003 - 15:19

Уважаеми Колеги,

Мнения: 4
Регистрация: 27-Юни 03

На 15.10.2003г. се проведе учредително събрание за
регистриране на нова федерация по Таекуон-до. Участвуваха
представители на 7 клуба по Таекуон-до ITF (5 бивши членове на
БФТ и 2 новосъздадени клуба). Следва регистрация в съда и
откриване на централния офис на федерацията, който в момента
се ремонтира със средства предоставени от генералния спонсор.
Името на новата федерация е “Българска федерация по Таекуондо – Ай Ти Еф Европа”. Тя ще членува в ITF Europe, като
официален представител за България. В началото на 2004г. ще се
проведе първият републикански турнир на новата федерация.
Преди турнира ще се проведе семинар и изпит с представител на
международната федерация. Очаквайте повече информация след
регистрирането на федерацията. За контакти
tkd_forum@burntmail.com

С уважение:
УС “Българска федерация по Таекуон-до – Ай Ти Еф Европа”
0
Отговор

SouLBuRN

Цитиране +
#116

Публикувано: 15 Октомври 2003 - 16:18

Къртим мифки :)

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Добре де няма ли поне да кажете кой е председател на тя
федерация? Да знаем с кой си имаме работа. Дали сте само един
е-майл... и казвате че има нова федерация. Мисля, че не е
достатъчно само това ако искате да набирате нови членове.

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#117

Публикувано: 15 Октомври 2003 - 18:07

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Abe tkdf ia kaji kakvi sa usloviata da 4lenuvash v novata federacia???
?

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

nopunde
Нов участник

#118

Публикувано: 16 Октомври 2003 - 22:44

eee tkdf kakva federatzia be brato4kiiii ne mislite li 4e se silite malko a
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 1
Регистрация: 16-Октомври 03

eeeee mars brato4ka ne se izlagai misli s mozaka si beeeeee
abe varvar ti se pravi6 na mnogo umen no ne taka... po poleka az
pitam za6to triabva ga kritikuva6 niakogo i kakav ti e problema voob6te
4e nemoga da te razbera kaji ne6ti4ko za sebesi kakvo si treniral i
kakvo trenira6 ostavi gi drugite na sadbata OK?
eee varvar pi6i ne6ti4ko mnogo si gotin....
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#119

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 11:05

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Abe nopunde ia se usaznai malko tozi forum e to4no za tova da se
obsajdat nedostatacite na drugite i dali zaslujavat tova koeto sa vzeli a
do kolkoto mene az sam treniral taeklon-do 10g. i znam gore dolo kak
stoiat neshtata.

0
Отговор

Цитиране +

SouLBuRN

#120

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 13:44

Аиде де кажете кои сте защото се интересувам от вашата
федерация? Кои клубове членуват за сега там? Нали сте

Къртим мифки :)

легитимни т.е. имате лиценз от МС, значи няма от какво да се
крите.
Тази ваша анонимност нещто ме съмнява ... дали сте
наистина легитимни?

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

0

Други отговори в темата

SouLBuRN

#121

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 13:50

А бе MARS, за 10 г. ТаеКуон-До да беше научил поне как се пише
)) .... taeklon-do хахахаха
Къртим мифки :)

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

0
Отговор

varvar

Цитиране +
#122

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 15:47

Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

здравейте момчета и момичета, отдавна не съм се появявал тук
не защото не мие интересно а защото не бях в страната така че
сега ми се отвори много за четене и направо се учудих, на поста
на nopunde и по точно с това тук : "abe varvar ti se pravi6 na mnogo
umen no ne taka... po poleka az pitam za6to triabva ga kritikuva6
niakogo i kakav ti e problema voob6te 4e nemoga da te razbera kaji
ne6ti4ko za sebesi kakvo si treniral i kakvo trenira6 ostavi gi drugite na
sadbata OK?
eee varvar pi6i ne6ti4ko mnogo si gotin.... "
Не мога да разбера за какво става на въпрос, не съм бил на
изпита в Благоевград и НЕ СЪМ ДАЛ МНЕНИЕ ЗА НЕГО ИЛИ ЗА
НЕЩО ДРУГО като се върнах малко по-назад във форума се
оказа ,че от тази дата: Пусната: Aug 29 2003, 10:02 PM насам не
съм се свързвал със вас.
По въпроса какво съм тренирал също не разбирам какво се пита:
Дали какво БИ съм тренирал? или с какви спортове съм се
занимавал. Затова набързо ще те запозная с тренировъчната си
история. Тренирал съм първо народни танци после състезатерни
танци, плуване, лека атлетика, джудо, ушу, кьокушинкай,
бодибилдинг и накрая сърцето ми остана в ТАЕКУОН-ДО, но вече
от 2 години не се занимавам активно с него ( ТАЕКУОН-ДО

).Надявам се да съм задоволил любопитството ти.Ако не пак
питай няма проблем.
Както виждам много от вас са дали мнение за изпита във
Благоевград. Пак повтарям НЕ СЪМ ПРИСЪСТВАЛ НА ТОЗИ
ИЗПИТ, миналата година бях и даже го имам на видеокасети.
Затова ще се изкажа по принцип.
Изпита като еденично явление нищо не значи на него се
представя моментното състояние на изпитваният то може да е
много добро или много лошо или пък нещо по средата.Затова се
използва точкова система за да може всеки да покаже найдоброто от себе си в различни направления на БИ-било то
теория,терминология,спаринг,форма или чупене.Затова например
ими два вида чупения ( ако някой все пак нее забелязал ).Така че
ако не те бива много в една област ще покажеш повече в друга и
така нататък.Вярно е ,че сме малка страна и инструктор с
възможностите на Ким Унг Чоу могат да ви преценят и от
представянията ви по време на състезания и семинари, да не
забравяме и това,че никой не се явява от тукутака на изпит за 1
дан, преди този изпит е минал поне на още 4-5 изпита за
ученичешки степени, затова моля ви не подценявайте майстор
Ким Унг Чоу сигурен съм че той ви е преценил много преди да е
свършил още първият ден от настоящият изпит за 1 дан.Не съм
съгласен изцяло с даденото по преди мнение че изпитите не се
взимат а се дават, ако искате да ви подарят изпита ваша си воля
аз предпочитам да си го ЗАСЛУЖА за да мога после достойно да
си нося пояса на кръста и да не ми говорят зад гърба на тоя му го
дадоха само защото си плати. Мисля че вече има много хора с
възможности да си платят 160$ за 1 или 200$ за 2-ри дан но неги
виждам никъде тези хора обикновенно виждам такива който с труд
си заслужават това да носят черният пояс и аз се прекланям пред
тяхната воля и желание да постигнат нещо в тази област, което
пък ги приучава да не свеждат глава и пред другите трудности
който крие животът в нашата "мила" страна.
За 5-ят дан на Марио Богданов - да му е честит, не са много
хората в Бъргария който се трудят толкова за развитието на
Таекуон-до.
А за това дали му е подарен или не мисля че не MARS или някой
друг е нужно да го разисква. Надявам се че те също някога ще
заслужат такова признание.
Засега чао пак ще се чуем

0
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mi6le

#123

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 16:14

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
21
10-Октомври 03
Taekwon-Do ITF

Ei MARS4e 6to ne se skrie6 nqkade,za 10g.zanimania po taekwon-do
napravo e sramota da se izlagash taka i to pred hora koito sa dosta
po-osvedomeni ot teb,a se zanimavat s 5-6godinki po-malko ot teb(i
znaqt kak se pi6e taekwon-do)Mai tvoite nedostataci za obsujdane sa
dosta po-realni,nemisli6 li
:lolOK:
0
Отговор
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MARS

#124

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 16:35

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Mnogo lubopitno sega kato se zamislia na men edinstvenia mi
nedostatak e kak pisha taekwon-do ama iavno na drugi hora imat
dosta po golemi problemi.Iskam da vida diplomata na Mario kakvo
pishe na neia???

0
Отговор
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bbobby

#125

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 17:57

MARS, в Oct 17 2003, 03:35 PM, написа:
бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

Mnogo lubopitno sega kato se zamislia na men edinstvenia mi nedostatak e
kak pisha taekwon-do ama iavno na drugi hora imat dosta po golemi
problemi.Iskam da vida diplomata na Mario kakvo pishe na neia???

абе имаш много недостатъци (поне доколкото показваш от
писането си), но ако тръгна да изброявам ще стане много дълго...
а за марио: почти сигурен съм, че ако си лично пред него няма да
имаш смелоста да го наречеш на малко име и едва ли ще си
толкова нагъл за да му поискаш дипломата.

като стигнеш да взимаш 5 дан и си получиш дипломата ще видиш
какво пише на подобни сертификати - дотогава тренирай повечко.
0
Отговор

Цитиране +

Dobrudzhanski

#126

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 18:41

nely, в Oct 14 2003, 11:01 AM, написа:
ОК Куон, прав си, може би, извинявам се, ако някой съм обидила с
мнението си за изпита. пропуснах да спомена само, че резил го нарече
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Идващи отзад
1 419
25-Юли 03
Male
Варна

девойка, която защити първи дан на него, та аз затова казах - чухме,
че ...
както и да е, това са подробности и глупости.

Ако още имаше оценка "репутация", сега щях да я повиша на Nely
- рядко се случва (но се се случва все пак) някой да си признае, че
е сгрешил и да се извини.
А сега по същество, не виждам каквъв е проблемът, когато на
някой му бъде даден почетен дан (почетен, защото не е положен
изпит за него), той да го приеме. Нали е връчен пред свидетели и
по този начин се елиминира възможността за злоупотреби с
въпросния дан.
0
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MARS

Цитиране +
#127

Публикувано: 17 Октомври 2003 - 21:12

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Abe boby abe 4oveko ti lud li si kakvo tolkova mi ima na pisaneto ti
vaobshte v 4atovete vlizal li si da govorish taka vlez tam i vij kakvi
obrazi ima.A ti vijdal li si me kakvo prestavliavam ta da znaesh kakvi
nedostataci imam???

0
Отговор
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bel_orel

#128

Публикувано: 18 Октомври 2003 - 10:53

Цитат
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

Abe boby abe 4oveko ti lud li si kakvo tolkova mi ima na pisaneto ti
vaobshte v 4atovete vlizal li si da govorish taka vlez tam i vij kakvi obrazi
ima.A ti vijdal li si me kakvo prestavliavam ta da znaesh kakvi nedostataci
imam???

Бе "приателю" млад и зелен, това тука не е чат бре!!!- а форум, в
който се изисква поне да пишеш грамотно, за да не си мислят
другите, че си пълен неграмотник. Сигурен съм, че не си
единствения, който чати редовно но ние поне се опитваме да
пишем грамотно.
0
Отговор

Цитиране +

Гостjihad4o_*
Група: Гости

#129

Публикувано: 18 Октомври 2003 - 11:40

mai e vreme da obqsnq ne6to koeto ne razbirate!!!!
MARS e treniral taeklon-do!!!e kakvo o4akvate da razbira ot
taekwondo?!?!?da si vijdal niakoi koito se zanimava s
BJJ,JKD,karate,djudo ili ne6to drugo da komentira 5tiq dan na
predsedatelq na federaciqta???mi ne!a 6to ti kato si ot drugo
BI(taeklon-do) komentira6 be?

mai sam sre6tal i drug pat tva taeklondo.ima6e edin u4itel.tvarde6e 4e
prepodava taekwondo.ama kato go vidqh s 4erven kolan,kantove(ne
samo kato za 1dan+ ami kato za mejdunaroden instruktor 5+) i ne
znae kak se pravi pakat palmok maki(nekvo mnogo stranno.....osven
WTF da e bil)....qsen mi e.da ne govorim 4e imal 5 dan aikido i 7 dan
judo....
0
Отговор

Kwon

Цитиране +
#130

Публикувано: 18 Октомври 2003 - 20:02

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

[B][FONT=Times][SIZE=14][COLOR=red]
Е,доживях и това да
видя и българската федерация по таекуон-до разцепена и
разединена!Ами ,честито на всички Нови Големи Шефове,на
всички които по една или друга причина не можахте да се впишете
в системата на сегашната федерация.Жалко!Жалко е,защото се
създава разцепление-две републикански,два шампиона на
България,два стандарта на оценяване и две враждуващи групи на
едно и също ТАЕКУОН-ДО!Дано сте горди с постигнатото.
И от прост интерес само,да попитам и дано някой да ми отговори:
1.Кои хора стоят начело на тази организация?
2.Какви степени имат в Таекуон-до?
3.Кой ще е международния инструктор който ще изпитва и дава
международни дипломи,провежда семинари,консултира и
контролира съзтезанията?
4.Кои са клубовете които членуват?
5.Каква е тази ITF-Europe?
6.По какво новата федерация ще се различава от старата като
структура,организация?Евентуални предимства?
или с други думи С КАКВО ТОЧНО, ВИЕ СТЕ ПО-ДОБРИ ОТ БФТ?
???????
7.Кой е вашият спонсор и какво точно спонсорира?
Нов офис-това ли е най-важното?Това прилича на здравната
каса...
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:twisted:
0
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Цитиране +

Kwon

#131

Публикувано: 18 Октомври 2003 - 20:21

[B][FONT=Arial][SIZE=14][COLOR=red]Чудно ми е,как никой от
пишещите не е взел мнение по толкова важен ,бих казал
съдбоносен въпрос?!Кажете си мнението за това ТРЯБВАШЕ ЛИ
това да става?ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ?
Група: Таекуон-до
Мнения: 89
Регистрация: 20-Септември 03

Писна ми от нови изгъзици !!!!!!!!!!!!Сега пък нова
федерация...браво ...що някой недоволен не си направи трета

Пол: Male
От: София
БИ: Таекуон-до ИТФ

федерация.....най-добре ще стане.И всеки със свой си турнир.Да
не стане после след първите републикански на Новата фед. тези
които не печелят да решат че и новите съдии са педерасти и да се
отцепят.То така както е тръгнало.........ЕЙ,ВСИЧКИ СТЕ ЧЕЛИ ЗА
ЦАРЯ,КОЙТО ПОКАЗАЛ НА СИНОВЕТЕ СИ СНОПА СЪС
ПРЪЧКИТЕ!И никой не е научил поуката!!!!!!!!!!!!!
А искате ли да ви кажа истинската причина за това което става?
Аз съм го споменавал и преди...ПРОСТО НЯКОИ ХОРА ИМАТ
СТРАШЕН МЕРАК ТЕ ДА ИЗПИТВАТ ЗА СТЕПЕНИ!!!!!!!!ТЕ ДА
ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ ЩЕ Е В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР!!!!ТЕ ДА
ПОЛУЧАВАТ ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ОТ КЛУБОВЕТЕ(и да си правят
нови офиси)!!!!ТЕХНИТЕ НЕКАДЪРНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ДА
ПЕЧЕЛЯТ ТЕХНИТЕ НАГЛАСЕНИ ТУРНИРИ!!!!!!!!!!
АБЕ ПИСНА МИ ОТ ПРОСТОТИИ>........
0
Отговор

volk

Цитиране +
#132

Публикувано: 18 Октомври 2003 - 21:45

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

да, някои неща с федерациите са просто не "чак" толкова готини,
но какво да се прави. всеки иска да цоца и ако може по повечко. и
като има възможност- защо да не се пробва. просто така са
нещата.
а за това какво тренира MARS- в профила му пише "TEAKLONDO".
0
Отговор

chagi
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03

Цитиране +
#133

Публикувано: 18 Октомври 2003 - 21:48

Явно някои хора не спят!
Нова федерация и то към Европейският ITF – това е МНОГО
интересно, особено на фона на напредващите преговори за
обединение на Корейският ITF с WTF. (Виж тук и тук.)
Интересно е как ще изглежда една обединена федерация, какъв
състезателен правилник ще има? А някой може ли да си
представи как Краси Шаолина и Вальо Мароканеца ще си стиснат

ръцете?
Не е чак толкова абсурдно. Някои от сегашните членове на БФТ
вече са били при WTF и знаят как е там – Дино от Пловдив може
да разкаже интересни неща.
Сега остава и една федерация към Канадския ITF…
p.s. Краси Шаолина може да изтупа прахта от записките си с
пумсе (от времето когато щеше да минава в WTF) – ще са му от
полза.
0
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Цитиране +

MARS

#134

Публикувано: 19 Октомври 2003 - 00:53

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Abe spored men v tazi federacia koiato sme e nevoriatno
korompitano.Na izpit pro4atia korec siada na stola zapo4va da gleda
kadeto mu skimne samo ne i izpitvanite zapo4va da se pipa kadeto
iska vklu4itelno i niakoi po usubeni organi podpisal se e na kolanite
ojte predi da sa svarshili s izpitvaneto barzat da si tragnat i 4akat samo
da vzemat izpita e tova izpit li e da ne govorim za ne 4oveshkite visoki
ceni??
0
Отговор

Цитиране +

mi6le

#135

Публикувано: 19 Октомври 2003 - 14:26

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
21
10-Октомври 03
Taekwon-Do ITF

Spored men dosega6nata federacia si e mnogo dobra,edva li nqkoq
mlada federacia moje da se pohvali s tolkova mnogo mejdunarodni
uspehi i s 6efove koito ne gledat samo da si natup4at gu6ite,a davat
vsi4ko ot sebe si za neinoto razvitie.Takiva petanca kato MARS,kato
suzdatelite na proslovutata federacia i vsqkakvi takiva mnogoznaici
...(za tqh i tehnite mneniq,ВИЖ КАРТИНКАТА)
MI kvo da vi kaja.....tova zaslujavate :lolOK: a nie mojem samo da
:piss: na va6te tupizmi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
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MitkO

#136

Публикувано: 19 Октомври 2003 - 16:56

MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

ei toq mars me utepa......TEAKWON-DO TAEKLON-DO.......koi go
znae kvo trenira mo mcheto.znam che mnogo go buzikame ama dano
si izvadi pouka momcheto

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

SouLBuRN

Цитиране +
#137

Публикувано: 19 Октомври 2003 - 20:52

Къртим мифки :)

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

Оставете го MARS, много е дезинформиран и не заслужава
толкова внимание. Много хора тук не знаят как наистина стоят
нещата тук и говорят малко наизуст. Но има много по-важни неща
за коментиране в този форум. Та до тука ли беше смелостта на
tkdf...? Само с приказките ли ще си останете? Кои сте вие и защо
решихте, че можете да се справите по-добре от сегашните
шефове на федерацията и защо мислите, че е нужна нова
федерация? Запалихте чергата а сега кой ще я гаси?
0
Отговор

dbr
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 5
Регистрация: 19-Октомври 03

Цитиране +
#138

Публикувано: 19 Октомври 2003 - 21:06

:2up: skapi mi mars molq te prestani da se izlaga6 i da se pravi6 na
malko dete osven ako ne si takova.Po dobre zemi se skrii tam kadeto
ne ogrqva dori slanceto.Ot dosta godini se zanimavam s taekwon-do i
spored men BFT ne e imala po dobro upravlenie ot
sega6noto.nacionalniat ni otbor ne e imal nikoga tolkova golemi
postijenia na mejdunarodni sastezania ili moje bi barkam.kolkoto do
Mario Bogdanov koito smqta 4e ne moje upravlqva BFT ,ne zaslujava
5-ti dan neka mu go kaje v o4ite, a ne da se krie zad razni psevdonimi

vav foruma.
kolkoto do novata federacia po taekwon-do zasega tq e samo edin email bez prezident i bez 4lenove.ako edin mail moje da federacia
4estito mu.............................hahahahaha.
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#139

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 11:09

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Abe golemi medali lual.Zajto ne pe4eliha tolkova medali kogato
generala beshe jiv???Sega federaciata se rzcepi na hiliadi par4eta
niakoi ot golemite sastezateli otidoha v drugi federaci.Na nashte
4estito za tgehnite medali no biva li da se gordeia s tezi medali kato sa
3-4 4oveka v kategoria.
0
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Цитиране +

Гостjihad4o_*
Група: Гости

#140

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 12:57

Цитат
Abe spored men v tazi federacia koiato sme e nevoriatno korompitano.Na
izpit pro4atia korec siada na stola zapo4va da gleda kadeto mu skimne
samo ne i izpitvanite zapo4va da se pipa kadeto iska vklu4itelno i niakoi po
usubeni organi podpisal se e na kolanite ojte predi da sa svarshili s
izpitvaneto barzat da si tragnat i 4akat samo da vzemat izpita e tova izpit li
e da ne govorim za ne 4oveshkite visoki ceni??

E NE!!!TI VE4E OSVEN 4E OBIDI VSI4KI VZELI 4ERNI KOLANI V
BG,AMI SIGURNO SI QDOSAL I 3/4 OT TRENIRA6TITE TKD!!!
edno e da obijda6 niakoi koito e poznat na malka grupa ot hora(samo v
kluba im primerno) drugo e da obijda6 4oveka donesal TKD v BG!tova
e 4oveka ot koito vsi4ki bi triabvalo da se u4im i da se stremima da

nadminem!v momenta bih ti kazal 4e ima pone 5 4oveka v kluba v
koito treniram koito za tiq dumi biha ti napukali kan4eto,i o6te 30 pone
koito imat jelanie no ne i umeniq!!!!po dobre se zamisli kakvo
govori6!ina4e i teb 6te te ima "Na PIRONQ" pri drugite otkazali
predizvikatelstvo(osven ako ne prieme6 i togava ako ne leji6 v bolnica
zna4i ne si uspql dastigne6 do tam)!
0

Други отговори в темата

bel_orel

#141

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 15:31

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

А бе MARS, що не ми драснеш един mail да ми кажеш каде
тренираш, та да дойда да те проверя.....гарантирам анонимност!!!!
хаха....СМЕШНИК
....много ми се иска да разбера кой си :2up:
P.S. и се научи веднъж завинаги да пишеш грамотно!
0
Отговор
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volk

#142

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 16:42

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

МАРС, ти направо уби коня с простотия. защо не си гледаш
своето дередже и се занимаваш със своите проблеми, че си
тръгнал да търсиш кусурите на другите? какво те бърка къде
гледал гранд майстора на изпитите? първо- изпитите не са за да
те видят и да преценят дали си добър или не. преди да се явиш на
изпит трябва твоите инструктори да те одобрят. те много по добре
от тоя майстор знаят колко струваш ти и дали заслужаваш да се
явиш. майстора е просто инстанцията, която дава коланите.
изпита е формалното показване и щом си там значи има защо.
а това кой какви колани имал- ами прави нещо повече за БГ ТКД
от това да плямпаш глупости в разни форуми онлайн и може и на
теб да ти дадат нещо.
и пак за големия проблем с разцепването и смъртта на твоя
възлюбен генерал- да ти казвам ли кое ме боли за генерала? в
залата ходя да тренирам аз а не генерала. аз трябва да се потя и
аз ям бой. тренирам ТКД заради себе си а не заради генерала и
защото на мен ми харесва, а не защото генерала би се радвал ако
има повече трениращи ТКД.
Това мнение е редактирано от volk: 20 Октомври 2003 - 16:46
0
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Цитиране +

MARS

#143

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 20:39

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Spokoino volk jte napravia mnogo za razvivaneto na tkd.Jte zapo4na
sas slednia vapros zajto triabva da se razpokasvat federacite v sveta?
??

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

MitkO

#144

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 22:19

abe mars abe momche,mama mu stara kak ne se osuzna be?sichki te
opluvat a ti sedish i si tursish oshte i oshte spri se malko.
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

Цитиране +

MitkO

#145

Публикувано: 20 Октомври 2003 - 22:20

kato nachalo si opravi provila ot TEAKWONDO na taekwondo
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

TriSha

Цитиране +
#146

Публикувано: 21 Октомври 2003 - 00:27

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

Ei MARS ti sigurno si nek'uf mazohist...100 choveka ti se smeqt v
liceto ama ti pak pravish tapi izkazvaniq...ti si nai-golqmiq entusiast
I brato znaesh li zashto se razdelqt na razlichni federacii,zashtot e
takiva "maistori" kato teb si mislqt che mogat da napravqt
MNOGO...qko tapo nali?!
Ae spri da se izlagash a?!
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#147

Публикувано: 21 Октомври 2003 - 19:05

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Abe 4oveko zamislise malko dali nie 4lenuvame v pravilnata federacia
ili sa se sabrali tezi otgore i postoiano ni ebavat???

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

ISTORIK

Цитиране +
#148

Публикувано: 21 Октомври 2003 - 19:17

Nyakoi hora trenirat Teaklondo, a drugi - Teplondo.
Guardian of Time
Група:
Мнения:
Регистрация:
Skype:

Джуджуцу
531
26-Август 02
nedelin_istorik ::
чат
Пол: Male
От: гр. Пловдив
БИ: ju jutsu, karate,
nin jutsu...

Ne im se sqrdete!
Tova sa DRUGITE DVE Federacii (s glavno F)!!!
Vie si trenirate Taekwondo i ne gi razbirate tiya raboti.
Mi, taka, de!
0
Отговор

Гостjihad4o_*

Цитиране +
#149

Група: Гости

Публикувано: 21 Октомври 2003 - 19:20

mdaaaa nai posle ISTORIK da se seti 4e ima i takiva izmisleni BI kato
Tdryndryn i Tblabla!aide da si ostavim MARS da si govori za tqh ama
ako go napravi i v duga tema(ne 4e mi pre4i no prosto ne sam vijdal po
otdavne6nite useri i po opitnite da se mest v ne6to koeto ne izu4avat i
s koeto ne sa zapoznati)
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#150

Публикувано: 22 Октомври 2003 - 10:29

Abe 4oveko sigoren li si 4e ne razbiram tova za koeto govoria????
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

Kwon

#151

Публикувано: 22 Октомври 2003 - 15:10

Марс,Марс.....Вземи престани да започваш постингите си с
това"Абе човеко",още повече с латинеца.Друго обръщение да
знаеш???И ако мога да те попитам защо толкова зле си настроен
към БФТ и Марио?Нещо лично или.....?
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

0
Отговор
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Kwon

#152

Публикувано: 22 Октомври 2003 - 15:14

А можеш и да споделиш с нас какви са ти вижданията за

развитието на таекуон-до в България?И какво точно смяташ да
направиш?Стига си питал само"ама сигурен ли си ,че не
мога".Давай ,слушаме те.
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

0
Отговор

dbr

Цитиране +
#153

Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 5
Регистрация: 19-Октомври 03

Публикувано: 22 Октомври 2003 - 15:42

Специално за Mars,chagi,tkdf и всички други, които говорят празни
приказки в стил.....ама сега са повече федерации....ама по-малко
участници.....ама няма конкуренция и тн. ....виж тук ....и тук......ако
корейците не са ви конкуренция извинете!!! :2up:
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#154

Публикувано: 23 Октомври 2003 - 00:35

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Abe mnogo lesno parvo nali kasahte 4e tozi koito te trenira triabva nai
dobre da znae dali zaslujavam kolana ili ne ami zajto da ne napravim
tozi koito te trenira da te izpitva a ve4e za maistorskite stepeni da sa
izpitvashti niakolko hora zajto da ne go napravim taka???

0
Отговор

MitkO

Цитиране +
#155

Публикувано: 23 Октомври 2003 - 05:35

MasteR

abe mars abe momche.STIGA!!!!!!!!!govori po-smisleno be brato.da ne
si na 6 godinki.po-dobre ne pishi shtom ne mojesh da izmislish neshto
po-hubavo zashtoto polovinata forum te buzika

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

Цитиране +

MARS

#156

Публикувано: 23 Октомври 2003 - 12:08

Abe vmesto da govorish zamislise malko na tova koeto pisha.
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Kwon

Цитиране +
#157

Публикувано: 23 Октомври 2003 - 16:16

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

Марс,брато,дай да ти обясня защо не може всеки да
изпитва,макар че ако се замислиш и сам ще се сетиш.Значи
предстсви си,един 1 дан или даже 2,той е тренирал много помалко от един 5-6,8 дан и си помисли кой има по-набито око за
уменията на един ученик,кой ЗНАЕ повече и кой е по-навътре в
материята.Второ,представяш ли си аз да си изпитам хората от
моя клуб???Ами един майстор отвън ще е много по обективен,най-малкото.А иначе ще почне едно раздаване на
колани....мамата си трака...както вече и става в някои псевдо
клубове.Ама трениора решил,че туловете не са важни и много
много не ги изпитва-пример за това как може да се опорочи един
такъв изпит.Други аргументи трябват ли ти?
А да не говорим за
това ,че ако не се изпитва централизирано ще отпадне всякаква
стандартизация,т.е няма да има единни критерии и тогава един
жълт колан в клуб А напр. ще значи едно ,а същият колан ,но в
клуб Б-съвсем друго!
0

Отговор

dbr

Цитиране +
#158

Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 5
Регистрация: 19-Октомври 03

Публикувано: 23 Октомври 2003 - 23:17

Aide da ostavim Mars da si zloslovni4i i da se izlaga pred vsi4ki vav
foruma.Ve4e vsi4ki razbrahme 4e Mars ne razbira ni6to ot Taekwondo.pi6ete ne6to koeto bi moglo da spomogne razvitieto i
populqriziraneto na Taekwon-do v Bulgaria ne se delete na ''na6i i
va6i''ot tova samo mojem da zagubim.Ako celite tova dobre,no ne
mislq 4e vsi4ki vie iskate tova.
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#159

Публикувано: 24 Октомври 2003 - 20:30

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

DBR ok spiram ot moi strana da spora i da se delia.Kak da polizirame
taeklon-do li ami s reklama pove4e demonstraci.Reklamite da badat
pod vsiakva forma na plakati v neta daje ako ima pari i po tv a zajto i
ne vav radioto???

0
Отговор

ISTORIK

Цитиране +
#160

Публикувано: 24 Октомври 2003 - 23:36

Genialno!
Guardian of Time

Kak li tiya hora (taekwondistite) ne sa se setili, dosega...

Група:
Мнения:
Регистрация:
Skype:

Джуджуцу
531
26-Август 02
nedelin_istorik ::
чат
Пол: Male
От: гр. Пловдив
БИ: ju jutsu, karate,
nin jutsu...

0

Други отговори в темата

MARS

#161

Публикувано: 25 Октомври 2003 - 14:08

Ami togava zajto nijto ne pravite po tozi vapros???
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

Гостjihad4o_*
Група: Гости

#162

Публикувано: 25 Октомври 2003 - 14:57

Цитат
Ami togava zajto nijto ne pravite po tozi vapros???

mi taekwondo se pravi be.v vratsa se davat interviuta za
radioto,televiziqta,lepqt se reklami ama horata ne im obra6tat
vnimanie.
vij za taeklon do ne znam kvo moje da se napravi.porazpitah horata
zanimava6ti se s BI i nikoi ne se seti da poznava niakoi trenira6t
taeklondo.taka 4e mai 6kolata vi e niakakva taina a?
0
Отговор

nely

Цитиране +
#163

Публикувано: 25 Октомври 2003 - 15:03

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Националният отбор по ТКД АйТиЕф е на Балканско първенство
тази събота и неделя. Стискайте палци да се представят достойно
като българи и да напляскат съседите!

0
Отговор

Цитиране +

Гостjihad4o_*
Група: Гости

#164

Публикувано: 25 Октомври 2003 - 15:05

EI DA BE!!!to edno mom4e ot na6i klub zamina natam!
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#165

Публикувано: 25 Октомври 2003 - 17:32

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Za vzimaneto na medali ne se samniavam no vaprosa e da vzemat
zlato dano stane.A vaprosa za intervutata ne stava bash po tozi na4in
ako iskash da prevle4esh niakoi triabva parvo da okajej nejto koeto da
go vpe4etli.

0
Отговор

Цитиране +

Kwon

#166

Публикувано: 27 Октомври 2003 - 20:43

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
89
20-Септември 03
Male
София
Таекуон-до ИТФ

АЛО,Новата федерация къде сте,бе???????Защо все още не
сте се легетимирали пред всички?А и моите въпроси от 8 стр.още
си чакат отговора!
Интересно ми е колко клуба сте в действителност,защото искам
да знам на вашето републиканско колко човека ще са в
категория?Нали на БФТ били по 3 -ма ,та вашето ако е с по-малко
да участвам.........
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#167

Публикувано: 27 Октомври 2003 - 22:42

Ami pri takova razdelenie na federacite kak da ima mnogo hora v

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

kategoria???

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

LO6ITE
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 2
Регистрация: 27-Октомври 03

Цитиране +
#168

Публикувано: 27 Октомври 2003 - 23:35

Ей, Марс, не си мисли, че си единствения, който тренира таекуондо от 10 години, не се хвали толкова. То куче, което лае, не хапе!
Ама, като имам предвид, колко си прост, срамота е, че за 10
години нищо не си възприел от таекуон-до, и само за тия
федерации ли ще говориш? Ми то е ясно кой стои зад новата, кои
го поддържат и т.н. Така че, ако няма какво да кажеш, по-добре си
мълчи, не се изказвай неподготвен.
0
Отговор

MitkO

Цитиране +
#169

Публикувано: 27 Октомври 2003 - 23:36

iskam i azzzzzz da uchastvammmmmmmmm..............
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

LO6ITE
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 2

Цитиране +
#170

Публикувано: 27 Октомври 2003 - 23:43

VARVAR, ти си голям пич! Много добро впечатление ми правиш с
тия твойте дълги изказвания. Много си прав, че трябва да се
попотиш малко, преди да ти дадат черен пояс. Ти имаш ли черен

Регистрация: 27-Октомври 03

пояс? Разкажи на глупаците като МАРС и други, как се взима.
Айде, чао засега!PEACE!
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#171

Публикувано: 29 Октомври 2003 - 01:14

Lual a na men li se smeiat kakav e tozi kolan poias i to 4eren lual????
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

ISTINATA
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 4
Регистрация: 28-Октомври 03

#172

Публикувано: 29 Октомври 2003 - 02:32

ЕИ марс ТИ СИ ПЬЛЕН ДЕБИЛ!!!!!!!!! :2up: :2up: :2up: :2up: :2up:
:2up: :2up:
0
Отговор

volk

Цитиране +
#173

Публикувано: 29 Октомври 2003 - 07:16

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

айде някой като разбере кво е станало с балканското да се изкаже
по въпроса
МАРС- ти ако ще говориш само прати линк, аз ще се оправя от
там нататък

0
Отговор

Гостjihad4o_*

Цитиране +
#174

Група: Гости

Публикувано: 29 Октомври 2003 - 11:55

niakoi da znae rezultatite ot balkaniadata???
0
Отговор

Цитиране +

TriSha

#175

Публикувано: 29 Октомври 2003 - 17:08

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

Balkaniadata kato cqlo razpravqt che e protekla dobre.BG sa se
predstavili dobre (kakvo drugo moje da se ochakva:))
0
Отговор

volk

Цитиране +
#176

Публикувано: 29 Октомври 2003 - 17:59

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

аз имах предвид дали някой може да каже нещо повече от
"добре", "зле", "става" и такива подобни класификации. някой да
има идея за сайт където са пост-нати резултатите? или да ги
напише направо тук....

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#177

Публикувано: 30 Октомври 2003 - 14:03

Na balkaniadata sme spe4elili parvo miasto po medalite.
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

ISTINATA

Цитиране +
#178

Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 4
Регистрация: 28-Октомври 03

Публикувано: 30 Октомври 2003 - 14:36

Браво МАRS така е по добре момче!!!!!!!!!!!!!!За тези които ги
интересува; 6-страни учаснички,мьже и жени-комплексно;1во
място 16златни;12 бронзови медала;юноши и девойкикомплексно;2ро място 6 златни 9 сребарни 6 бронзови ;БРАВО НА
НАШИТЕ МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КОЙТО СИ ГО МОЖЕ,СИ ГО МОЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#179

Публикувано: 30 Октомври 2003 - 21:49

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Ima i ojte edna dobre novina za balgarskato taeklon-do precedatel na
balkanskata federacia e stanal maroi bravo na nego.Ne sledvashtato
balkansko a po sledvashtoto jte bade v balgaria dano togava samo
zlatni medali da vzemat nashte.

0
Отговор

Цитиране +

volk

#180

Публикувано: 30 Октомври 2003 - 22:45

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

ще си умра от кеф. в нашия клуб има един грък дето е голяма
поза, сега сигурно ще го дразня до нова година за това

0

Други отговори в темата

MARS

#181

Публикувано: 31 Октомври 2003 - 15:12

Abe garcite kakvo napraviha na balkanskoto???
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

TriSha

#182

Публикувано: 06 Ноември 2003 - 16:20

Garcite sa stanali vtori...na finalite sa igrali s BG i...saotvetno sa bili biti!
Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

0
Отговор

Цитиране +

Han Omurtag

#183

Публикувано: 06 Ноември 2003 - 21:15

абе пичове,
те тия неща що не се обявяват в новинарския блок бе? ако има хора , които знаят, пишете
моля ви... кви сте такива потайни всичките

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Шотокан
848
05-Март 03
Male
karate,judo,kendo,
aikido

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#184

Публикувано: 06 Ноември 2003 - 22:25

Abe hora kolko darjavi sa u4astvali na tova balkansko.
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

SouLBuRN

#185

Публикувано: 07 Ноември 2003 - 13:42

Пак обръщаме форума в място за лични нападки и разпри... 6 страни участваха на
Балканиадта. Почти всички финали бяха Bulgaria vs. Greece. Спечелихме 16 златни медала и
Къртим мифки :)

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

съанахме първи (за мъже и жени). Мързи ме да ви пиша кой какви медали е взел но доста им
)).
тежаха на вратовете

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#186

Публикувано: 07 Ноември 2003 - 22:07

Iskam da pitam na tova balkansko 4upene imashe li???
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

MitkO

Цитиране +
#187

Публикувано: 08 Ноември 2003 - 02:22

MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.stiga be mars.priateliu.pone
ne pishi po 1 izrechenie

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#188

Публикувано: 08 Ноември 2003 - 15:46

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

Brei koi go kazva.Abe men ti kolko izre4enia si napisal.I mi otgovorete na vapros 4upene imashe li?
??

0

Отговор

Цитиране +

nely

#189

Публикувано: 08 Ноември 2003 - 19:48

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Събота и неделя от 9 ч. до колкото изкарат - в зала Универсиада ще има състезание по
таекуондо - турнир Млади приятели на полицията и 10 г. ЦПК.
демонстрацията е от събота, 14 ч.
хайде...

0
Отговор

volk

Цитиране +
#190

Публикувано: 08 Ноември 2003 - 23:03

"млади приятели на полицията".... без коментар
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#191

Публикувано: 10 Ноември 2003 - 00:07

Abe verno li 4e abc sa vzeli nai mnogo medali na repoblikanskoto??
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

lady_ di
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 1
Регистрация: 10-Ноември 03

Цитиране +
#192

Публикувано: 10 Ноември 2003 - 16:43

zdraveite ot skoro 4eta za problemite na taekwon-do i vizdam 4e ima mnogo interestni
mnenia.Treniram ot otdavna no ne moga da kaza 4e sam sposobna da kaza 4e sam naiasno kakvo
to4no stava s federasiata.Mnogo e dobre 4e sa napravili tozi forum ot koito ti stava gore-dolu iasno
za kakvo srava vapros.
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#193

Публикувано: 10 Ноември 2003 - 18:51

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Mnogo hunavo 4e se vklu4vat novi u4astnici.po tozi na4in moje da razberem pove4e mnenia za
taekwon-do.

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Цитиране +

MitkO

#194

Публикувано: 12 Ноември 2003 - 14:06

mars mars.ot koi klub si batko?i Itf ili WTF?
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

Цитиране +

volk

#195

Публикувано: 13 Ноември 2003 - 00:40

щом постоянно говори за тоз генерал, значи най-вероятно е от ITF
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

0
Отговор

Цитиране +

TriSha

#196

Публикувано: 13 Ноември 2003 - 16:24

Nqkoi ima li info za novata federaciq? Tezi hora se pokriha...qvno federaciqta veche e "prenaselena"
Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

i za tova ne i davat glasnost....ne iskat novi chlenove
0
Отговор

Цитиране +

mi6le

#197

Публикувано: 13 Ноември 2003 - 17:14

Група: Дао

predstavi si kakva federacia e 6tom nikoi ni6to ne znae za neq,sigurno e nekva ANONIMNA
xa-xa!Nekoi da znae da su6testvuvat takiva federacii?6toto az neznam :Na_Na_Na_Na:

.xa-

Мнения: 21
Регистрация: 10-Октомври 03
БИ: Taekwon-Do ITF

Aide de,kajete si nai nakraq koi ste,moje puk da se prisaedinqt kum vas i drugi 4lenove !:crampe:
0
Отговор

Цитиране +

MARS

#198

Публикувано: 13 Ноември 2003 - 20:59

Abe tozi koito vnese tazi novina za tazi federacia toi triabva da se obadi da kaje kakvo stava.
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

MitkO

Цитиране +
#199

Публикувано: 14 Ноември 2003 - 00:59

kanal #taekwondo v IRC.everyone is invited:)
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

SouLBuRN

Цитиране +
#200

Публикувано: 14 Ноември 2003 - 17:14

Канал #TaeKwon-Do в IRC. Everyone is invited too...

)

Къртим мифки :)

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

0

Други отговори в темата

MARS

#201

Публикувано: 17 Ноември 2003 - 00:29

Bravo hora napravihte i kanal bravo na vas.
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

MitkO

Цитиране +
#202

Публикувано: 17 Ноември 2003 - 12:35

pi4 kanala si e ot okolo 2 godini.ako iskash vlez
MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia
TaeKwon-Do

0
Отговор

MARS

Цитиране +
#203

Публикувано: 19 Ноември 2003 - 00:02

dobre de jte vleza no vatre sme mnogo malko hora.
Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

sLun4ic3

Цитиране +
#204

Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Изпитателен Срок
7
27-Октомври 03
taekwondo

Публикувано: 21 Ноември 2003 - 13:53

po princip nai veche vecherta sled 10.30h ima poveche
hora....#taekwondo sustestvuva veche poveche ot godina:))))))))ako
iskate zapovqdaite
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#205

Публикувано: 25 Ноември 2003 - 01:47

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Abe iavno v mirkata niama da uspem da govorim are da prodaljim vav
foruma ako iskate de

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

bulgartkd
Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Изпитателен Срок
2
04-Септември 03
USA
ITF Taekwon-Do

Цитиране +
#206

Публикувано: 25 Ноември 2003 - 04:07

Iskam da pozdravya ot surce klub Bagatur i Nikolai za uspeshnoto im
izvoyuvane na purvo myasto na sustezanieto vuv France. Oshte
mnogo takiva predstavi!!!
0
Отговор

MitkO

Цитиране +
#207

Публикувано: 25 Ноември 2003 - 12:12

MasteR

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:

Таекуон-до
75
02-Януари 03
Sofia

mars mars.dokoga be dushko neporubena :sad: razberi.prestani da
govorish gluposti zashtoto ubivash mnogo mozuchni i nervni kletki(a te
sa mi cenni pone na men)vlez v mirc.tam e chata.tova e forum na koito
ne mojesh da si chatish s po edno BEZSMISLENO izrechenie.nedei
molia ti se.aide pozdravi

БИ: TaeKwon-Do

0
Отговор

mi6le

Цитиране +
#208

Публикувано: 26 Ноември 2003 - 16:02

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
21
10-Октомври 03
Taekwon-Do ITF

Я,я...кажете за БАГАТУР...кой,какво,как?защото аз чух,че нивото
на състезанието не било никак високо,абе слаба работа нали ме
разбирате..........
Но няма да е зле да се вклучи някой багатурец,да даде точни
сведения и да каже дали са им се оправдали очакванията.А и
какво мислят,че са постигнали с тази завоювана купичка?
0
Отговор

TriSha

Цитиране +
#209

Публикувано: 26 Ноември 2003 - 21:46

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

I kvo e tva sastezanie vav France? Samo BAGATUR li sa bili tam? Kak
sa se predstavili? Iavno imat golqmi uspehi za koito gi
pozdravqvam,no koi po-tochno se e izqvil?
Da ne bi BAGTUR veche da sa kam novata TKD federaciq.....?!?!?!?!?
!
0
Отговор

varvar

Цитиране +
#210

Публикувано: 27 Ноември 2003 - 11:12

Ама много сте ми интересни като искате инфо защо не идете при
извора. Какво имам впредвид, а именно това :
Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

С изключителен успех за България завърши открития шампионат
на Франция - ITF Alpes Cup. Състезанието се проведе на
16.XI.2003г. в гр.Гренобъл. В него взеха участие отбори от 8
държави. От българска страна единствения клуб взел участие е
Таекуон-До клуб "Багатур". 15-те състезатели показаха найдоброто на което са способни и в изключително тежка надпревара
успяха да спечелят купата на Франция. Само с един златен медал
по-малко се окичи отбор от Белгия. Като награда за усилията на

свойте състезатели, президентът на клуба и главен инструктор
Николай Бакърджиев - IV дан, организира своеобразна екскурзия
на отбора посещавайки изключително популярните туристически
дестинации - Венеция, Милано, Париж, Мюнхен, Белград. Така
след успешното представяне и 10 дневна обиколка, отбора на
"Багатур" се завърна зареден с много положителни емоции и
впечатления! С изключително голям интерес премина и
предшестващия състезанието семинарът на Сахьоним Ким Унг
Чол - VIII дан. В него участниците научиха много нови неща, както
и попълниха празнотите и пропуските в своите знания и умения.
Майстор Ким бе и главен съдия на състезанието.
А ето и героите на ТК "Багатур":
1. Велика Гинева - 1 място тул девойки 8-6 гуп;
- 1 място спаринг девойки до 50 кг.;
2. Нели Тодорова - 2 място тул девойки 4-2 гуп;
- 2 място спаринг девойки +50 кг.;
3. Светлана Костова - 1 място спаринг девойки +50 кг.;
4. Евгения Йорданова - 3 място тул жени I-IV дан;
- 3 място спаринг жени до 58кг.;
5. Маргарита Серафимова - 1 място тул жени 8-6 гуп;
- 1 място спаринг жени +58кг.;
6. Тихомир Петков - 3 място тул юноши 8-6 гуп;
- 1 място спаринг юноши до 58кг.;
7. Боян Христов - 1 място тул юноши 4-2 гуп;
- 3 място спаринг мъже до 65кг.;

8. Искрен Искрев - 3 място тул юноши 4-2 гуп;
- 3 място спаринг мъже до 75кг.;
9. Пламен Влайчев - 1 място спаринг мъже до 75кг.;
10. Красимир Влайчев - 2 място спаринг мъже до 75кг.;
11. Александър Славчев - 2 място спаринг мъже 1-4 дан до 71кг.;
12. Пламен Петков - 3 място тул мъже до III дан;
- 1 място спаринг мъже 1-4 дан +80кг.;
13. Атанас Колев
14. Кольо Колев
15. Ивайло Бакърджиев
Комплексно класиране по медали:
Злато Сребро Бронз
ТК "Багатур" - България 9 4 7
Белгия 8 4 8
Франция 5 6 16
Холандия 2 5 2
Ирландия 1 5 13
Италия - 2 2
Швейцаря - - 1
Р.Корея - - Това е прекопирано от сайта на Николай Бакърджиев тренъор на
ТК " Багатур "
Ако някой иска да види снимки иоригинала на текста моля , ето го
и адреса :
http://www.bagatur.org/bg/001_bg.htm
0
Отговор

Цитиране +

mi6le

#211

Публикувано: 27 Ноември 2003 - 14:34

Цитат
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
21
10-Октомври 03
Taekwon-Do ITF

Белгия 8 4 8
Франция 5 6 16
Холандия 2 5 2
Ирландия 1 5 13
Италия - 2 2
Швейцаря - - 1
Р.Корея - - -

На мен пък ми е интересно защо е написана и Р.Корея,да не би и
те да са участвали?И да не са не са взели никакви медали :lolOK:
Аиде бе,кого забаламосвате...........Што не си признаете че
състезанието е било пълен ташак
Пък и Гумата да стане първи на тъль...............ха-ха-ха.СМЕХ!!!!!!!!
0
Отговор

SouLBuRN

Цитиране +
#212

Публикувано: 27 Ноември 2003 - 16:40

Къртим мифки :)

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Като стане дума за излизане на състезание извън България
намирате пари веднага ... а по нашите състезания няма никой или
идвате с 4-5 човека за да отбиете номера ... срамота е. Иначе
браво на Багатур за представянето ... дано е имало конкуренция.

Таекуон-до
78
15-Октомври 03
Male
Таекуон-До ITF

0
Отговор

TriSha

Цитиране +
#213

Публикувано: 27 Ноември 2003 - 22:13

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

Ei BAGATUR vie ste gi razbili...bravo! Radvam se che ste pojanali
takiva uspehi! Ia kajete neshto poveche za tova sastezanie i zashto
samo vashiqt klub e uchastval?
Na vaprosa mi dali BAGATUR sa chlenove na novata federaciq nikoi
ne kaza nishto...da priemem che e taka! Nadqvam se sega pone vie da
ne se kriete i da kajete za kakvo stava vapros v tazi federaciq...
0
Отговор

sLun4ic3
Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Изпитателен Срок
7
27-Октомври 03
taekwondo

Цитиране +
#214

Публикувано: 28 Ноември 2003 - 14:03

Vsichki govorite za ITF, nqma nishto losho no e hubavo da se otbeleji
che imashe svetovno purvenstvo v Germany WTF i Svetoslav
Georgiev stigna do osmina final, kudeto beshe ostranen ot nastoqstiq
svetoven shampion... osven tova naskoro imashe i turnir v Hurvatska
kudeto Iliana Raeva specheli zlaten medal, a Stamen Zahariev
bronzov
)))))))))))))))))) A otnosno tazi nova federaciq...... absoliutno
nishto ne sum chuvala ako nqkoi ima informaciq da kaje za kakvo
stava duma

))))))))))))))))))))))))
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#215

Публикувано: 29 Ноември 2003 - 14:52

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Abe kakvo tolkova se valnuvate s tazi novo federacia spored men tia
4lenuva v evropeiskata.Niama losho vse pak seki si pravi sam izbor
kade da 4lenuva i kade da trenira.

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

Гостjihad4o_*
Група: Гости

Цитиране +
#216

Публикувано: 29 Ноември 2003 - 14:56

abe tva s novata federaciq e hitro be - 6e si napravim federaciq i niama

da puskame koreicite v neq tada ne ni vzimat medalite!!!posle kato
stanem dostata4no dobri 6te se sleqt dvete federacii i gotovo!
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#217

Публикувано: 03 Декември 2003 - 01:50

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Tova s federacite e gadno spored men 4ovek triabva da si trenira kato
e dobar to si le4i vse pak 4ovek trenira za sebe si a ne za niakoi drug

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

0
Отговор

mi6le

Цитиране +
#218

Публикувано: 03 Декември 2003 - 16:34

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
21
10-Октомври 03
Taekwon-Do ITF

Аз немога да си представя,например световно без корейци
Така може да падне само техни4еското ниво,а и как ще разберем
колко добри сме станали,като неможем да се сравним с тях на
състезание(нали знаете 4е те са доста добрички).А кой ще води
семинари?............
Според мен тая нова федерация няма да я бъде.....Тъпо е...к'во да
ви кажа....НЕМА ЕКШЪН! :isvader:
0
Отговор

MARS

Цитиране +
#219

Публикувано: 15 Декември 2003 - 22:16

Mr.

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
60
11-Октомври 03
TAEKWON-DO

da take bez koreci nemoje na svetovno no tazi federacia mai naistina
se okazva mente vaobshte ne se pokazvat ako niakoi ot federaciata
4ete tova da se obadi

0

Отговор

TriSha

Цитиране +
#220

Публикувано: 23 Декември 2003 - 00:47

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

Tuk nastana palno malchanie...Govorim za novata federaciq i tqh
nikakvi gi nqma...a moje bi ne sa nabrali neobhodimiq broi chlenove
(pone 2-ma v kategoriq...za da stavat sastezaniq
) i vsichko okolo
sazdavaneto i se e provalilo?!Mdammm moje bi ima neshto takova i
horata gi e sram da si kajat....razbiraemo e....za sram si e !
0

Други отговори в темата

chagi

#221

Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 9
Регистрация: 04-Юли 03

Публикувано: 16 Януари 2004 - 14:33

Затишието около новата федерация ще се окаже "затишие пред
буря". Вече е известно, че в ръководството на новата федерация
са имена като Р.Н. 5 дан и Н.Б. 4 дан.
От другата страна Дебелия и Гологлавия са бесни.
А екшъна предстои...
0
Отговор

mi6le

Цитиране +
#222

Публикувано: 16 Януари 2004 - 15:13

Цитат
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
21
10-Октомври 03
Taekwon-Do ITF

Р.Н. 5 дан и Н.Б. 4 дан

Искаш да кажеш Росен Николов/интриганта/ и Николай
Бакърджиев/гъзоблизеца/....щом ще си говорим с прякори,нали
chagi....
Я ни светни по въпроса за бурята,ти май имаш някаква представа
какво готвят ИНТРИГАНТА и ГЪЗОБЛИЗЕЦА.............а?.........
Комбинацията между тях е много интересна,нали
0
Отговор

TriSha

Цитиране +
#223

Публикувано: 17 Януари 2004 - 04:56

A "Debeliq" i "Gologlaviq" koi sa ? Krasi i...koi?
Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

0
Отговор

Цитиране +

Azirafel
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 2
Регистрация: 17-Декември 03

#224

Публикувано: 17 Януари 2004 - 23:03

"Debelia" e presidenta na Bulgarska Federacia po TaeKwon-Do ITF
Mario Bogdanov V dan, koito e napravil dosta za bulgarskoto
TaeKwon-Do. Koito otreche tova e ili sliap ili napulno nekompetenten ili
mnogo, ama mnoooogo tup.
I tova samo govori za umstvenia bagaj na hora kato chagi koito si
pozvoliavat da si izmisliat razni glupavi priakori...
Ama to sa si go kazali: Prostotiata hodi po horata a ne po gorata...
0
Отговор

Цитиране +

bel_orel

#225

Публикувано: 17 Януари 2004 - 23:48

Цитат
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

Затишието около новата федерация ще се окаже "затишие пред буря".
Вече е известно, че в ръководството на новата федерация са имена
като Р.Н. 5 дан и Н.Б. 4 дан.
От другата страна Дебелия и Гологлавия са бесни.
А екшъна предстои...

Еииии, е това е върха на простотията. Абе chagi, ти или си много
тъп или страдаш от някаква мания за интриги и заговори. Абе
момче, спри да създаваш излишно напрежение там където го
няма.
Сабомним Росен Николов е дал отговор за такива смотаняци като
теб, които явно тъсят "под вола теле"! Я вземи да го
прочетеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Много ми е интересно какъв ще ти е отговора....мърльо!
0
Отговор

bbobby

Цитиране +
#226

Публикувано: 19 Януари 2004 - 12:30

бездействащ
Група: Mодератори
Мнения: 481
Регистрация: 23-Август 02

имаше едно мнение в друга тема, което май беше за тук... за
съжаление беше и повторено 2 пъти едно след друго и реших да
го преместя... поради технически проблем не успях и май сега
вече е изтрито - за което се извинявам.
моля, нека потребителят rosen nikolov (в мнението си се
представя за гореспоменатият Росен Николов) да го напише пак,
но тук... и да не го повтаря 2 пъти по възможност.
сега по памет да кажа същността му, в него пишеше следното - г-н
Росен Николов не се крие зад анонимността и ако тръгне да прави
някаква федерация, ще го обяви публично.
0
Отговор

rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04

Цитиране +
#227

Публикувано: 23 Януари 2004 - 22:24

bravo bbobby ,dobre 4e si ti da go pro4ete6 i da me citira6.no nai
vajnoto ne si zapomnil,tam ima6e edin savet kam vsi4ki koito se
zanimavat s TKD-ITF.AKO ISKACH DA KAJE6 NE6TO NA KRASI I
MARIO -ISPRAVI SE SRE6TU TIAH I V O4ITE KAJI KAKVO MISLI6 a
ne taka anonimno zad garba zad niakakav psevdonim i posle kato gi
vidi6 da si mal4i6 kato........ Niama bezgre6ni hora no tuk nie imame
edna gola 4est i ako iskame da imame niakakva organizacia triabva da
se spazvat opredeleni pravila,ako ne moje6 prosto si tragva6.Pravite
nova federacia.TOVA E POREDNATA GLUPOST.FEDERACIA NE SE
PRAVI OT ANONIMNICI.vie gospoda niamate doblesta da izlezete s
sobstvenite si imena ta kamo li da napravite ne6to pove4e.
s po4it R.Nikolov-5 dan ITF
0
Отговор

GLADI

Цитиране +
#228

Публикувано: 23 Януари 2004 - 22:38

Rosene, ti koga shte doidesh da ni vidish, a? Otkoga ne si idval da ni
vodish nqkoq trenirovka?
Нов участник

Stanislav - City University

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Изпитателен Срок
12
22-Октомври 03
Male
Taekwon-do

Pravec

0
Отговор

rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04

Цитиране +
#229

Публикувано: 23 Януари 2004 - 23:18

ponedelnik,dobre li e?
lo6oto e 4e se zasi4at trenirovkite v Sofia ituk,no 6te se opravim niakak

0
Отговор

GLADI

Цитиране +
#230

Публикувано: 23 Януари 2004 - 23:23

Rosene, ami super - kogato kajesh. Nie sme tam i shte se radvame da
doidesh ne samo v ponedelnik
Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Изпитателен Срок
12
22-Октомври 03
Male
Taekwon-do

0
Отговор

rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04

Цитиране +
#231

Публикувано: 23 Януари 2004 - 23:33

ei Stani nie vinagi sme bili zaedno no,az imam sobstven biznes i
biah za malko izvan Bulgaria zatova ne sam idval a ne 4e sam se
otkazal ot vas.Obe6tah da vi pomagam i 6te idvam redovno
Moje bi
ne znae6 no imam klub v Sofia
0
Отговор

nely

Цитиране +
#232

Публикувано: 30 Януари 2004 - 12:25

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Ако ви се чете нещо забавно, купете си новия брой на 168 часа
(29.01.) - има една страница за Таекуон до и относително малко
грешки в нея

0
Отговор

Цитиране +

bel_orel

#233

Публикувано: 30 Януари 2004 - 14:52

Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

Nely, я постни нещо, че няма от каде да гонамеря този брой, а
сигурно не само аз...Или поне преразкажи с малко подробности за
какво става дума там
))
0
Отговор

Цитиране +

varvar

#234

Публикувано: 30 Януари 2004 - 21:35

Да да дай инфо даже може и по-подробно.
Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

0
Отговор

Цитиране +

rosen nikolov
Нов участник

#235

Публикувано: 30 Януари 2004 - 23:04

Ne vi haresva 4e se pi6e za tkd v presata ili tova 4e go pi6a az.
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04

0

Отговор

Цитиране +

rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04

#236

Публикувано: 30 Януари 2004 - 23:14

A kakvo stava s parvata v sveta anonimna federacia po tkd.kade sa
horata koito organizirat tova ne6to,ili e porednata laja .?po rano me
slagahte v upravitelnia savet, kakvo stava ?za6to ne mi se obajdate?
SMEHORANI VIE NIAMATE NIKAKVA 4EST.....
0
Отговор

Цитиране +

varvar

#237

Публикувано: 31 Януари 2004 - 15:57

Явно е, че сте се повторя , ама може ли да се прочете някъде в
интернет този материал?
Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

0
Отговор

BILLY
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 10
Регистрация: 12-Март 04

Цитиране +
#238

Публикувано: 12 Март 2004 - 23:22

Аз съм го чела този материал и е супер. И добре поне, че все
някой се сеща да пише за таекуон-до ай ти еф, защото Слави
Бинев е във всички медии за нема нищо и wtf си правят страшни
реклами. Може ли да се знае от сума ти време, че България ще е
домакин на Европейско първенство за пръв път и никой да не
напише нищо. Добре, че е Росен, та да каже някоя дума тук там
по вестниците и телевизиите /при Митьо Крика/. А пък ти Варвар
се интересувай малко повече и няма да пропускаш статиите.
0

Отговор

Цитиране +

Сянката

#239

Публикувано: 13 Март 2004 - 07:45

rosen nikolov, в Jan 30 2004, 02:14 PM, написа:
Сянка

A kakvo stava s parvata v sveta anonimna federacia po tkd.kade sa horata
koito organizirat tova ne6to,ili e porednata laja .?po rano me slagahte v

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Дао
279
27-Февруари 04
Male
Вселената
Тангра Войнски и
Медитативни
Традиции

upravitelnia savet, kakvo stava ?za6to ne mi se obajdate?SMEHORANI VIE
NIAMATE NIKAKVA 4EST.....

Роска, тя федерацията си беше анонимна още преди, приятелю!
Спомняш ли си, защо Сахюнг (е тогава беше сабум) би със
съдийските флагчета по-младия си сънародник, за когото един
"големец"се изхвърляше, че бил по-млад и далеч по-кадърен от
"стария" Ким? Спомняш ли си нашият разговор във фоайето на
ресторанта? Спомняш ли си, когато покойният Генерал Че Хонг Хи
ме попита в Полша (93), кой ме е обучавал и аз посочих Сабум
Ким Унг Чол, спомняш ли си, приятелю, как реагира Ким Чол Ман?
Не искам да започвам и за Сок, който пък не искаше да пътува по
влаковете, че много се отплеснах...
Пиши ми на e-maila!!!
Колко от участниците във този форум си спомнят или знаят, но си
траят за чернотиите, които хората на покойния Цветанов (и не
само те) правеха на тази прословута федерация и на Ким Унг Чол,
който не тръгна подир свирките им?...
Проблемът на Федерацията е, че членуващите не си знаят
правата, а майче и не им пука за тях, стига да са на "ти" с
изпитвашите и даващите степените!
Ако не съм прав, ПОПРАВЕТЕ МЕ!
Генчо Иванов
0

Отговор

rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04

Цитиране +
#240

Публикувано: 13 Март 2004 - 16:22

Ген Ил Чо..... Еииииии;иииииии;еииииии,еи еи
еееееееееееееееееееееееееееее
ПРИЯТЕЛЮ нямаш идея колко ме зарадва с това включване.
потанцувах си от удоволствие.Не ти знам е-mail ,но моляте да ми
го напишеш тук,щети разкажа много интересни неща,НЕ
ИНТРИГИ разбирасе а за мен ,за това което и ти и аз се
интересуваме аименно БОИНИТЕ ИЗКУСТВА в чистия им вид. Не
знам каде си но ми липсват споровете които водехме;сега това го
няма?Само много много интриги,мазни пичове и нагаждачи не
само в ТКД но и в другите БИ. Имам много неща да си споделям
но не в този форум .Пиши ми по скоролМоя меил е
;roco_nikolovbgitf@abv.bg
0

Други отговори в темата

varvar

#241

Публикувано: 17 Март 2004 - 19:26

Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Добре бе BILLY . знаеш ли колко весници, весничета и списания
излизат на ден в цяла България. Дали е по силите на някой да ги
събере и прочете за един ден та да е в крак с всичката
информация. Ти как мислиш. Не се обиждай ама мисля на никой
не му е по силите. Затова помолих за малко инфо, ама като нямяняма, здраве да е.

0
Отговор

bagatur
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 6
Регистрация: 27-Юли 03

Цитиране +
#242

Публикувано: 11 Април 2004 - 17:00

Честит Рожден Ден на всички таекуондисти!
Днес на 11 Април 2004г. се навършват 49 години от завършването
на изкуството Таекуон-До. Нека на този ден да сведем глава и си
спомним за нашия общ баща ген.Чой Хонг Хи.
Пожелавам на всички много здраве, мъдрост и любов.
Таекуон
0
Отговор

BILLY
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 10
Регистрация: 12-Март 04

Цитиране +
#243

Публикувано: 14 Април 2004 - 09:35

Какво говориш, Варвар? Аз да се обидя?Прекалено съм високо, за
да се обиждам от подобни думички. Ей, да не вземеш ти да се
обидиш? Вярно, че има много вестничета, но все пак 168 часа не
е вестниче, а сериозен ежедневник. То между другото, имаш
малко правописни грешки, ама няма нищо! Това не е толкова
важно, нали?
0

Отговор

Цитиране +

BILLY

#244

Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 10
Регистрация: 12-Март 04

Публикувано: 14 Април 2004 - 10:59

Опа! И аз допуснах грешка! Не е ежедневник! Това да ми е
проблема!
0
Отговор

TriSha

Цитиране +
#245

Публикувано: 28 Април 2004 - 00:04

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

Нещо май е станала пълна скука тук....BILLY за това ли намери да
се заяждаш - за вестници и правопис....Я кажете какво става с
ТКД, домакини сме на Европейското (екстрааа)
0
Отговор

varvar

Цитиране +
#246

Публикувано: 28 Април 2004 - 09:23

Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Ех BILLY, BILLY. Много си докачлив, прихвана се за една буква. А
ако не си забелязал не съм казал, че 168 часа е " вестниче ", а съм
говорил по принцип за цялата преса независимо от размера или
мястото на издаване то и`. Но ти
( Вие ) явно си прекалено високо, че да го забележиш този
незначителен факт. И друго: мисля, че има други юзъри който
имат повече правописни грешки, на всичките ли следиш
правописа и ги поправяш или се радвам на специалното ти
внимание?
0
Отговор

zoya

#247

Публикувано: 28 Април 2004 - 11:34

Нов участник

Цитиране +

TriSha, в Apr 27 2004, 11:04 PM, написа:

Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Таекуон-до
18
13-Февруари 04
Минас Тирит
taekwon-do

Нещо май е станала пълна скука тук....BILLY за това ли намери да се
заяждаш - за вестници и правопис....Я кажете какво става с ТКД,
домакини сме на Европейското (екстрааа)

Да наистина е супер
Ще ходиш ли?
0
Отговор

Цитиране +

bagatur
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 6
Регистрация: 27-Юли 03

#248

Публикувано: 29 Април 2004 - 23:30

За всички които искат подробности за Европейското първенство
по Таекуон-До /ITF/ - София 2004, да погледне на:
www.bagatur.org
0
Отговор

Цитиране +

TriSha

#249

Публикувано: 02 Май 2004 - 20:30

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

ZOYA ами мисля да отида да погледам малко...нали всички са
наши хора
А ти ще наминеш ли ?
0
Отговор

Kontra

Цитиране +
#250

Публикувано: 02 Май 2004 - 21:55
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Дао
72
21-Октомври 03
кво дойде

я раздуйте на 7-ми от колко часа е откриването ?

0
Отговор

varvar

Цитиране +
#251

Публикувано: 03 Май 2004 - 09:41

Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

ами погледни на bagatur страницата и ще видиш, там човека е дал
цялата програма по дни и часове.
Денят почва с това " 8.30 до 13.00 ч. - тул юноши и девойки, тул
мъже и жени (до финал) "
а официалното откриване е на " 8. Май 2004 г. /събота/ от14.30 до
15.30 ч. - Официално откриване на турнира. "
До скоро, ще сме там, и ще стискаме палци за наште
Това мнение е редактирано от varvar: 03 Май 2004 - 09:44
0
Отговор

BILLY
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 10
Регистрация: 12-Март 04

Цитиране +
#252

Публикувано: 04 Май 2004 - 17:23

ЕЕЕ, най-накрая да стане някакво раздвижване, че наистина бе6е
настанала пълна анархия. Откакто се изчерпа темата за новата
федерация и се разбра кой кой е, май вече освен да се заяждаме,
друго по-интересно няма. Варвар, айде не се цупи толкова, що се
впряга6. С кой искаш да се заяждам като по-интересните мнения в
този форум са твойте и на Нели да речем. И тъй като вече знам,
че не можеш да следиш всичко, да ти кажа, че тази неделя по
нова телевизия имаше много яко интервю и видео със Слави
Бинев. Това wtf, ако продължават така, скоро май няма да се чуе
за itf. Може ли Слави Бинев да излезе насред националния ефир и
да каже, че ще има Европейско ITF. Абе, много трески имаме за
деляне, обаче сме малко птичките - аз, ти и Нели
. Айде, чао,
засега.
0
Отговор

TriSha

Цитиране +
#253

Публикувано: 04 Май 2004 - 22:30

Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

BILLY я ме "светни" какво точно имаше в предвид под "обаче сме
малко птичките - аз, ти и Нели " ?! Какво правите вие ... дай и ние
да помагаме
0

Отговор

nely

Цитиране +
#254

Публикувано: 05 Май 2004 - 11:51

http://www.focus-spo...d=1083678751079
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Красимир Гергинов: Очакваме 430 състезатели от 27 държави на
европейското по таекуон-до

16:52 04.05.2004г.
Фокус, Денка Кацарска
Вицепрезидентът на Българската федерация по таекуон-до ITF
Красимир Гергинов даде специално интервю за агенция “ФокусСпорт” по повод предстоящото европейско първенство, което ще
се проведе в столичния “Зимен дворец” от 7-и до 9-и май.
- Г-н Гергинов, как се стигна до домакинството на България на
такъв голям международен форум като Европейско първенство по
таекуон-до ITF?
- За избирането на София за домакин на 10-ото Европейско
първенство за юноши и 19-ото за мъже и жени от най-голямо
значение са успехите на нашите състезатели през последните 3
години. Имаме европейски и балкански шампиони, те спечелиха и
много сребърни и бронзови медали от Световни и Европейски
първенства. Най-вече заради постиженията на нашите
състезатели, както и с дейността на Българската федерация по
таекуон-до - ITF, страната ни беше одобрена за домакин на
европейско. От балканските страни до момента само Гърция е
посрещала състезатели за такъв форум - миналата година там се
проведе и шампионатът на планетата. Решението за
домакинството на България беше взето на миналогодишното
Европейско първенство в Словакия. Очаква се за състезанието у
нас да пристигне елитът на европейското таекуон-до, както и

много от ръководителите на Международната и на Европейската
федерации по таекуон-до. В София ще присъстват президентът
на Международната федерация по таекуон-до (ITF) и член на
Международния олимпийски комитет Чанг Унг от КНДР,
вицепрезидентът на ITF Леонг Вай Менг (носител на 9-и дан) от
Австралия, грандмастер Ри Ки Ха от Англия, също носител на 9-и
дан. Ще дойдат и президентът на Европейската федерация по
таекуон-до ITF Георгиос Стилянидис (8-и дан) и главният секретар
на федерацията Панайотис Гилямас (7-и дан).
- Колко състезатели очаквате да пристигнат за шампионата?
- До момента има подадени заявки за участие от 27 страни, които
ще се представят с 430 състезатели. За участие бяха поканени
националните отбори на всички европейски държави, в които се
тренира таекуон-до. Програмата предвижда поотделно за юноши
и девойки и за мъже и жени състезания на форми (тъл), спаринг,
специални техники и силов тест. Има индивидуална и отборна
надпревара. Формите са логически обоснована последователност
от основни атакуващи и защитни движения в таекуон-до,
пресъздаващи спаринг с няколко противника. Съществуват 24
форми, всяка от които има различно име, а последователността
от движения интерпретира названието на формата. Този вид
състезание е най-точният измерител за техническите способности
на състезателите. Спарингът се изразява в практическото
прилагане на нападателни и отбранителни таекуон-до техники
срещу реални противници. Провежда се в два рунда по 2 минути.
За всяко попадение в тялото или главата на съперника
състезателят получава определен брой точки. За неразрешени от
правилника удари или нарушения се отнемат наказателни точки.
Силовият тест е по-широко известен като “чупене”. Той изисква
високо техническо ниво, правилно дишане и добра физическа и
психическа подготовка. Ударите трябва да бъдат изпълнявани от
правилна позиция и с перфектен баланс. При специалните техники
се демонстрират различни видове чупене с удари със скок на
височина и дължина. Нанасят се удари във въздуха на височина
220 до 280 см. Състезанието е изключително зрелищно и изисква
голяма концентрация и отлична техника. Мъжете използват 5
техники на чупене, а жените 3.
- Как протече подготовката на българския национален отбор?
- България ще бъде представена от национален отбор от 29
души. Ще имаме пълни отбори при юношите, девойките, мъжете и

жените, както за индивидуалната, така и за отборната
надпревара. Преди състезанието организирахме 40-дневен лагер
на язовир “Батак” с четириразови тренировки всеки ден. По време
на лагера трудностите бяха основно за юношите и девойките, тъй
като за тях това е първо подобно изпитание. До момента найголямото състезание, на което са се представяли, е Балканско
първенство. Мъжете и жените са по-опитни. Старши треньор на
българския национален отбор е майстор Ким Унг Чол, който е
носител на 8-и дан в таекуон-до ITF.
- Кои са най-силните дисциплини на българите?
- Традиционно силна дисциплина за българите е спарингът, както
при мъжете, така и при жените. В нея миналата година мъжете
спечелиха златен медал на ЕП в Кошице (Словакия) в отборната
надпревара. В състезанието на форми България също има
традиция да се представя добре. Там сред най-силните ни
състезателки са Амалия Колева и Албена Малчева, които са
многократни медалистки от световни и европейски първенства, а
женският отбор е втори на ЕП в Кошице. Интересна и силна за
българите дисциплина е също и силовият тест, или чупенето,
където е и първият златен медал за България, спечелен още през
1994 г. на световния шампионат в Малайзия от Елеонора
Ангелова.
- От кои държави са най-силните съперници на нашите
състезатели?
- Традиционно силен е националният отбор на Чехия, който
винаги е в тройката на комплексното класиране по медали на
големи състезания. Много добре в последните години се
представят и състезателите на Русия и Гърция.
| Индивидуални спортове |
0
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Група: Таекуон-до
Мнения: 96
Регистрация: 10-Май 03

Това като малко извинение, че не успях да сканирам статията от
168 часа

Пол: Female
От: София
БИ: таекуон-до
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 10
Регистрация: 12-Март 04

Публикувано: 06 Май 2004 - 16:59

Ами, Триша, приемай буквално думите ми )))))))))))). Ти да не би
да ревнуваш, че Нели повече ми е допаднала? То по принцип
женките се избиват за мен, ама чак пък и във форум!!! Голям пич
съм, бааааа маайка му )))))))))
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Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

BILLY ти не ме разбра...просто не разбрах кво толкова правиш
защото от страни нищо не прави впичатление
...а иначе не
споря,че (МОЖЕ БИ) си голям чаровник
0
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Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 10
Регистрация: 12-Март 04

Публикувано: 06 Май 2004 - 23:32

Хайде няма значение. Кой разбрал, разбрал )). Роска, кво
правиш? Не си ли на еврото, ами си се забил в интернет по тва
време?
0
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абе хора 4ета тук и си мислиа "баде6те за таеквон-до" и други
такижа простотии хора иа слезте малко на земиата та какжо
баде6те жи о4акжа с такажа организатзииа и помислете реално за
толкожа години какжо се напражи за ткд и хората ж него едно

БИ: iakikaiiiii

голиамо НИЩО а защо ли ... ниакои 6те кайе абе ти не си ли
слиаб жий какжо стажа има републикански турнири ,парженстжа ,а
дори и ежропеиско се напражи ок до тук добре а аз питам и какжа
е ползата от тожа маи 6те триабжа да се позамислите малко
(...........................) какжо се полу4и от жси4ко тожа "ниакои жзе
парите и каза 4акаи малко" маи така се полу4и както се пее ж
песента ...за жси4ки години от както са6тестжужа БФТ ИТФ кои
клуб полу4и не6то а..... мал4ите ааааа и така 6те баде за напред...
намирисжа ми на 4илингирски работи еееееи.... иа се
позагледаите какжо стажа ж другите федератзииииии ...маи само
ние булгарите сме будали само дажате на ниакакжа си измислена
федератзииа 4ленски жнос и какжо ли о6те не дори и парите от
састезанииа мойе ли ниакои да ми кайе полу4ил ли е не6то за
спе4елен медал или купа до сега .......само дажаме париииии ,а
кога 6те жземаме ааааа... абе господа федератзииа жие се
мислите за много умни но знаите 4е жси4ко си има краи... хората
рано или касно 6те се образожат и 6те избиагат от жас ,а жие 6те
кайете да но дотогажа 6те гу6нем какжото ни триабжа и тогажа се
спасиажаите както жсеки до сега е пражил... жзели сте кореетз да
жи гледа какжи маимунски работи мойете да пражите и 4ожека
какжо да кайе тои ниама глас като глас ж пустиниа ...господин
президент БФТ ИТФ жземи се ж ратзе помисли малко и за сжоите
4леноже... или и ти 6те из4езне6 като другите (като се нагу6и6
стига си измислиал наи разли4ни такси и подобни ) 4ленски жнос
жстапителни такси ниакакжи си ИЗМИСЛЕНИ глоби като
закаснее6 да си плати6 200 лж. и такижа приостотиии кои ти дажа
пражо г-н президент БФТ ИТФ да налага6 глоби и то 50,100,200
лж. та тожа го ниама по сжета бе г-не .... и като се замислиа маи
тази федератзииа е изли6на ...както сас неиа ,така и без неиа...
мислиа 4е жторото е по ода4но по -добре без неиа та мойе и да се
спести ниакои леж за6то се пла6та 4ленски жнос ...само за изпити
ли да се пражиат ??? та и тогажа се поемат патните разходи на
господата (пле6ижииа) мислиа 4е само се жзема а не се дажа не
мойе така ГОСПОДАААААААААА тази организатзииа нали е за
тожа да помага на сжоите 4леноже а?????????????????????????
?? питате дали 6те има друга федератзииа като гледам как са
трагнали не6тата .... 6те ИМАААААААААААА.... и тогажа пак 6те
си гожорим .... ааа забражих и не си мислете 4е же4но 6те сте на
този пост мойе ниакои да жи смени ,а ????????????? :ангррр:
:ангррр: :чинесе: :ангррр: :кеншин: иакикаиииииииииииииии.... до

скорооооооооооо
следжа продалйение.....(за пле6ижииа...).......

ЗАБЕЛЕЖКА:
ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВЪВ ФОРУМЪТ СЕ ПИШЕ НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!!!
ВНИМАНИЕ: Прочети правилата преди да пишеш!
0
Отговор

Цитиране +

gigibigi
lkjlkjlkj
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Изпитателен Срок
9
10-Май 04
na mars
iakikaiiiii

#260

Публикувано: 20 Май 2004 - 23:27

а защо другите може да се пускат на латинитца мисля че стоиш
эад БФТ Аи Ти Еф а какво ще кажеш ...и какво ме
предопреждаваш не може ли човек да си изкаже мнението а?????
???????????????????????????????????????????ОК ще го
напиша и на кирилица но те моля да го пуснеш във форума... а,
какво ще кажеш.... май предопреждението не е за това че несам
писал на кирилица...
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако исках да ти изтрия мнението, щях да го направя. Както
виждаш не съм го направил. Ако държиш да го прочетат,
преправи го. Колкото до писането на латиница - от няколко
месеца, според новите правила на Форума, не се пише на
латински. Ако намекваш за стари мнения - погледни датите.
Принципно нямаш проблем с кирилицата, защото пишеш от
София и ползваш улугите на EVRO.NET.
На това няма да обръщам внимание:
Цитат
... мисля че стоиш эад БФТ Аи Ти Еф а какво ще кажеш ...

Между другото, кирилизаторът има настройки, ако решиш да
го ползваш.
Успех!
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ще го променя но за сега като четете "Ж" четете като "В" а "Й"
като "Ж"
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до модератора на теб лични иэвинения не знаех че се пише на
кирилица
ЗАБЕЛЕЖКА:
Настройките можеш да си ги преправяш. Не е трудно!
Но
имай предвид, че всеки път ще трябва да си го настройваш,
защото не запаметява настройките. Другият вариант е да
пишеш на стандартен език, за да няма нужда от преправяне.
Ще ти оправя заглавието на темата.
Успех!
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Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

gigibigi леле теб явно тази федерация те е вбесила тотално,ама
не се дразни толкова....за някои неща си прав,но доста пресилваш
нещата.Все пак ръководството е леко променено и някои от
новите шефове наистина се опитват да направят нещо за ТКД в
България...вярвям че ще се съгласиш с мен,като ти кажа, че
президента е безсилен ако в управителният съвет са хора целящи
лична изгода....все пак мнозинството си е мнозинство...знаеш
какво имам в предвид!
За съжаление такива хора винаги е имало и винаги ще има!
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какъв управителен съвет ? мисля че няма такъв... ако имаше
щеше да има някакво решение на въпросите... намирисва ми че
само един дърпа конците... а промяната в ръководството на БФТ
знаеш ли от кога е? не е от година две не стигна ли времето да
направят нещо по тези въпроси... мисля че малко повече трябва
да се мисли за членовете а не за лична облага какво ще кажеш...
казваш ОПИТВАТ питам до кога ? мисля че трябва повече да се
попотят... времето си минава а нещата пак са си сащите както при
Чилингира така и при новия президент ...нямам нищо против да се
прави нещо в плюс но не виждам кое е това нещо... само с опити
не става трябва дела или ако има нещо добро то е много малко и
бавно става трябва да се позабарзат нещата... знам ще кажеш
барзата работа срам за майстора но мисля че трябва така... ще
изпуснем влака ...а щом човек се наеме да върши накаква работа
нека да си я варши ... това ли ни учи Б.И. ? дали на това учат
ученеците си?
"За съжаление такива хора винаги е имало и винаги ще има"лесно е да се каже и да се приключи въпроса не трябва така...
трябва да се тарси правдата и да се мисли ГЛОБАЛНО... очаквам
мнения и от други ... но смислени не празни приказки .. дори и от
БФТ Аи Ти Еф господа вие сте ....
0
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Таекуон-до
35
10-Октомври 03
Teakwon-do ITF

gigibigi ти явно влизаш тук за да дразниш положението и да си
приказваш простотийки. Как пък не се намери някой да каже "ейй
браво бе хора" или нещо от сорта! Веднага се заприказва за
"някой взе парите и.....". За какви пари говориш gigibigi, явно си
нямаш и най-малка престава как се организира мероприятие от
такъв мащаб, как се плащат разходите по подготовката на 29
състезатели за 40 дни . Теб тези неща не те интересуват. Ти

искаш някой да ти помогне
и този някой да е федерацията.
Каква била ползата от това Европейско? Не задаваш въпроса
правилно, по скоро каква е твоята полза от това състезание...?ще ти кажа...- ползата ти е такава, че си имал уникалната
възможност да дойдеш и да видиш на живо за какво става въпрос.
Задай си въпроса "как ти можеш да помогнеш на тази федерация"
а от там и на себе си! Много е лесно да си седнеш на задника и да
чакаш някой да дойде и да ти оправи бакиите заради черните ти
очи. Ми то така е много лесно бе "приятелю". Ми дай всички да
седнем и да питаме каде са ни парите? Ми каде са ти хората,
трениращите? Или и ти си от "великите майстори" с по 10-15
трениращи, разбиращ от всичко, каквито немалко случеи има..., и
все недоволни . Я кажи, колко състезатели водиш на
състезанията, имаш ли национални състезатели...колко ?хаха или
и ти като Billy ще кажеш, че Националния бил само от Благоевград
и София, за което хората Ви дадоха не-малко примери за
опровержение. Ма Нямаш проблеми, мястото за доказване са
състезанията, ще се проверим там. Всеки който е доказал, че
заслужава да е в Националния, е там! На колко състезания си бил
съдия и въобще БИЛ ЛИ СИ СЪДИЯ някога? "Взели били
кореец..." - хаха...ми този майстор, защото той е именно такъв, а
не някъв ситам "кореец"...но теб явно това не те интересува,
защото си заврял главата си толкова дълбоко в задника си, еджа
ли ще успееш някога да я извадиш, та този МАЙСТОР е тука не за
5 - 6 човека, а за всички без изключение! На колко семинара си
бил, организирани то федерацията, било то съдийски или
треньорски? Или сега ще кажеш "ма има такса за учстие"
еми
безплатни неща няма, още повече че този човек, както и всички
корейски майстори по света си изхранват семйствата с Taekwondo! И не "приятелю", не мисля че президента или който и да е в
тази федерация ще изчезне, по-скоро ти си тръгнал на там (на
изчезване) и такива празнодумци като теб. В края на краищата
никой не те задължава да си член точно на тази федерация! Има
достатъчно други където можеш да членуваш "без членски внос" ,
сам ще си правиш изпити за степени....бе изобщо кинти от секаде
единствената ти гриже ще е да се тупаш в гърдите и да се
възхищаваш на себе си
))))). А просто си нямаш представа как
ще се радвам да има друга федерация, защото е крайно време
глупаци и празнодумци като теб
да престанат да спъват
работат на тези които се опитват да работят в интерес на всички

ни !!!
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bel_orel изглежда че и ти четеш между редовете не сам казвал
никога "някякъв си кореец" моите уважения това са си твои
измислици и ти пишеш празни приказки нищо саществено по
темата вземи и прочети отново може и да схванеш за какво става
на вапрос ....
0
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rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04
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Здравеите момчета и момичета учасници във този форум.
Преди известно време бях в Англия ,в една брошура за
Англииските крале прочетох един древен надпис върху надгробна
плоча които ще се постарая да ви го цитирам;
Когато бях млад реших да променя света,но не успях.
Когато остарях исках да променя страната си но неможах,тогава
реших да променя семеиството си но те не искаха и да чуят , и
сега като лежа на смъртния си одър разбрах;
Първо трябваше да променя себе си и тогава можех да променя
семеиството,а може би държавата иможе би света.
Дано сте разбрали какво искам да ви кажа
Р.Николов
P.S.Обещах че като реша да се занимавам сериозно с Б.И.ще ви
напиша.
В България се създаде съвсем нова федерация по ДЖУ ДЖУТЦУ
вкоято имам участие.От 25 до 30 маи ще участваме ( аз като
съдия( в Е.Ш.които ще се проведе в Словения.Не се отказвам от
ТКД ище продължавам да работя за ТКД.
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rosen nikolov
Нов участник
Група: Изпитателен Срок
Мнения: 8
Регистрация: 17-Януари 04
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какво става маистори,няма ли вече да се дебатират боините
стилове
за ваше сведение ;от 18 март2004г. съм треныор националния
ако някои се съмнява в това може да
отбор по джу джу-джутцу
го провери.
0
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АТН-ТКД
Нов участник
Група:
Мнения:
Регистрация:
БИ:

Изпитателен Срок
1
31-Август 04
Таекуон-до
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vladi, в Jun 29 2003, 12:24 AM, написа:
Grand Master Park Jung Tae е основателя на GTF.
И до ден днешен съществува.
За повече инфо - www.gtftaekwondo.com
<{POST_SNAPBACK}>

Вярно е че GTF съществува, но без Grand Master Park Jung Tae 9
Dan , той почина през Май 2002. Повечето клубове се
разпрьснаха. Някой се върнаха ITF или в ITF 1 или 2, а Голяма час
отидоха при Grand Master James Lim 9 Dan бивш технически
директор на ИТФ които основа Advanced Taekwondo International.
http://www.advanced-...shtml.Българина Иван Цачев 6 Dan (които
беше Media chief на GTF -Европа) е шефа на European Division
(http://www.advanced-taekwondo.com/ATKD_Euro.aspx). ATNAdvanced Taekwondo Norway http://www.atn-taekwondo.no/.
Организазията е "независима ", без политика и даржавни
главатари. Членовете на организазията могат да участват
свободно на всички сьстезания всички стилове, всички
организазий.
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Група: Дао
Мнения: 55
Регистрация: 20-Октомври 03

В крайна сметка какво стана с "НОВАТА ФЕДЕРАЦИЯ"....ще я
видим ли наяве или това бяха само бледи опити на някои хора да
опетнят репутацията на БТФ ITF?
0
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http://www.focus-spo...search_month=10
Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Майстор с 8-и дан по таекуон-до ще води съдийски семинар през
уикенда

15:35 20.10.2004г.
Агенция "Фокус"
София. Двудневен семинар за квалификация и преквалификация
на съдии и рефери организира Българската федерация по
таекуон-до ITF на 23 и 24 октомври в столицата. Семинарът ще се
проведе в залата на БФ таекуон-до ITF на стадион “Васил Левски”
и в заседателната зала на хотел “Диана” 3. В него могат да вземат
участие всички, защитили първи дан и навършили 20 години.
Очаква се в проявата да се включат около 40 души от цялата
страна, съобщиха за “Фокус” от БФ по таекуон-до ITF. Майстор
Ким Унг Чол, който е носител на 8-и дан по таекуон-до ITF, ще
проведе семинара.
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Сборни отбори на балканските и скандинавските страни се

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

срещнаха за пръв път на Балканиадата по таекуон-до ITF

16:26 22.11.2004г.
Агенция "Фокус"
София. Сборен отбор мъже от балканските страни, участващи на
Балканиадата по таекуон-до ITF в гръцкия град Лариса, постигна
победа на спаринг с 3:1 срещи срещу сборен отбор на
скандинавските държави, пристигнали специално за този двубой.
Това съобщиха за “Фокус” от Българската федерация по таекуондо - ITF (БФТ - ITF) след завръщането днес на нашия национален
отбор от Балканиадата. България беше представена в сборния
отбор на Балканите от Тодор Козлодеров и Николай Кехайов.
Скандинавците доведоха спортисти от Норвегия, Швеция,
Исландия и Дания. Подобна среща се провежда за пръв път в
историята на Европейската федерация по таекуон-до ITF,
добавиха от БФТ - ITF.
Пет страни (България, Гърция, Турция, Албания и Сърбия и Черна
гора) с общо 96 състезатели се състезаваха в гръцкия град Лариса
на шестия Балкански шампионат по таекуон-до, която се проведе
в събота и неделя. Българският национален отбор беше в състав
от шестима мъже и пет жени. Нашите състезатели спечелиха
общо девет златни медала в дисциплините спаринг и форми
(индивидуално и отборно).
По два златни медала спечелиха Амалия Колева (спаринг в
категория до 58 кг. и форма до ІІІ дан), Албена Малчева (спаринг в
категория до 63 кг. и форма до ІІ дан) и Тодор Козлодеров
(спаринг в категория до 54 кг. и форма до ІV дан). Първи места
извоюваха още Лидия Дукова на спаринг в категория до 70 кг. и
Николай Кехайов на спаринг в категория плюс 80 кг. Още един
златен медал спечели България в отборното състезание на
спаринг жени.

http://www.focus-spo...search_month=11
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:
БИ:

Таекуон-до
96
10-Май 03
Female
София
таекуон-до

Днес 12.12.04 беше заключителният ден на турнира “Млади
приятели на полицията”, организиран от “Спортна Асоциация на
МВР” и “Централен Полицейски Таекуон-до клуб”.
В него взеха участие отбори от цяла България. Участниците
премериха сили в 4 дисциплини – туль, спаринг, специална
техника и силов тест. Като най – оспорвана беше надпреварата
при спаринг мъже, категория до 63 кг където имаше и най-много
участници. Друга атрактивна дисциплина бе отборно спаринг, при
която категорията не е от значение. Там най-лекият състезател
може да премери сили с най-тежкия, в зависимост от стратегията
на отбора.

Отборно класиране по медали за “Купата на Централен
полицейски таекуон-до клуб”:
1 Левски Ангели – златни – 5, сребърни – 6, бронзови – 5
2 Фолкън – златни – 5, сребърни – 3, бронзови – 2
3 ABC – златни – 4, сребърни – 4, бронзови – 4

Генерален спонсор на спортното събитие бе NIKE България без
чиято подкрепа, турнирът не би могъл да се осъществи.
0
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търсач на знания
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:

Дао
156
27-Септември 02
Созопол

Мнението ми е малко оф топик ама не мога да се въздържа да не
го напиша.
На репортажа по телевизията даваха интервю със треньора на
ЦПТК.Та същия заяви,че взел черен пояс след "цели" 3(три)
години тренировки на възраст "цели" 12(дванадесет) години.В
една друга тема един участник заяви,че всъщност в Таекуондо
имало толкова много приоми за убиване,осакатяване и др.,че
направо едва ли не това е съвършения стил за всички

атентатори.Щом един малчуган на 12 год. след 3 години
тренировки може да усвои тези неща до ниво майстор,кажете ми
за какво си говорим!?!Та нали ставаше въпрос за БИ,не за
спорт,т.е. вече правилниците са без значение,майстора трябва да
може да се изправи срещу всеки,без значение от
ръстта,силата,килограмите,стила,нивото на натренираност и
прочие!
Посочете ми една причина да мога да нарека такъв
човек"истински боец" и да го вземам на сериозно!
0
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ГЛАВА НА СЕМЕЙСТВО
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Шотокан
347
18-Декември 03
У нас си вкъщи
шотокан

Прав е тоя за убийствените техники.Аз ходих да ги гледам.Поедно време по татамитатата имаше убийства .Лекарите търчаха
като луди.
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Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
От:

Таекуон-до
232
27-Януари 03
Male
Varna... samo
ponqkoga, sega
mai sofia
БИ: TaeKwonDo

абе... на 12 годишните малчугани е малко трудно да им се разбере
в какъв точно стил се бият и добре че е било турнир по таекуондо
за да се знае все пак. Просто на всякъде е така. А и на лапетата
им се дават по лесно изпитите обикновено и са по снизходителни,
в което няма нищо лошо. Лошото е ако си правиш действителни
изводи за което и да е БИ като гледаш някое лапе.
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ГЛАВА НА СЕМЕЙСТВО

Определено м/у по-големите имаше дост а кнокаути.Хлапетата не

ги следих обстойно.Гледах каратето.
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

Шотокан
347
18-Декември 03
У нас си вкъщи
шотокан
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Lord

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Ми сега Dedo
ще се опитам да ти обясня някой неща.
Първо за различните възрастови групи по правилниксе изискват
различни неща.
Например: за деца до 16год. и деца под 16 год
Ако техниката която им се иска е една и съща, то теорията при поголемите е по-засилена.
Също така на по-малките не им дават да чупят докато при поголемите е задължително.
Затова се получава разлика в "майсторството".
Едни който са почнали по-рано по-бързо стигат до черният пояс
от други.
Сега другото което исках да кажа е, че когато Венци (треньорът)
на ЦПТК е взимал своят първи дан ги нямаше тези правила който
се въведоха приди 1-2 год. а именно че трениращ не-навършил 16
год не може да се яви на изпит за черен пояс. Което обяснява
защо той го е получил на такава възраст (друг е въпросът за
"майсторството" на един 16 годишен и един 26 годишен трениращ
например).
надявам се да съм изяснил някой въпроси който са възникнали у
теб.
Айде със здраве и късмет.
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ГЛАВА НА СЕМЕЙСТВО
Група:
Мнения:
Регистрация:
От:
БИ:

10х за поясненията .Щото малко се озадачих с това за дановете.

Шотокан
347
18-Декември 03
У нас си вкъщи
шотокан
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dedo, в Dec 15 2004, 11:33 AM, написа:
Lord

10х за поясненията .Щото малко се озадачих с това за дановете.
<{POST_SNAPBACK}>

Група:
Мнения:
Регистрация:
Пол:
БИ:

Таекуон-до
91
10-Септември 02
Male
ТАЕКУОН-ДО

Ааа няма нищо пак заповядай

0

