Уважаеми инструктори, трениращи и симпатизанти,
Няма да крия от вас болката и разочарованието си от последното решение на УС на
БФТ. Българската Федерация по Таекуон-До ITF е организацията, в която съм израснал
като състезател, инструктор и съдия през последните 15 години. Вложил съм в нея
цялата си енергия и ентусиазъм. Сега всичко свърши! Въпреки това, аз смятам да
продължа да отстоявам своите принципи и убеждения, както съм го правил до сега!
          Една интрига започнала преди доста време, може би достигна своята кулминация.
И тъй като смятам това да е последното ми изявление по повод действия и нападки от
БФТ и нейни членове, ще трябва да пиша малко повече, а който се интересува ще има
търпението да прочете всичко.
           Ситуацията много напомня на карикатура с кораба "Титаник", на която капитана
на потъващия кораб ме качва сам в спасителната лодка и с благословията “Да вървя по
дяволите” ме спуща в океана. Разбира се има малко разлики от тази картинка. Първо
моята лодка вероятно не е единствена. Второ капитана на кораба ме изпрати с учтивото
“Желая ти много здраве”, като истински джентълмен.
          Многобройни са конфликтните точки в отношенията ми с УС на БФТ. В дъното на
всичко е нежеланието ми да се примирявам с несправедливостта във всичките и форми,
и желанието да изказвам своето мнение и критика.
Въпреки, че мина доста време, още се вълнувам от случая с Росен Николов. Когато
той реши, по свое желание и причини, да подаде оставка като секретар на БФТ, едва ли
е очаквал това, което последва. УС използва оставката му, за да го премахне от всички
постове, които той заемаше в БФТ и Балканската Федерация. Аз просто останах изумен
от реакцията на повечето инструктори на федерацията. Буквално часове след това
решение от приятели и поддръжници, се превърнаха в абсолютно непознати хора,
избягвайки Росен Николов все едно никога не са го познавали. Това лицемерие ме
отвращава и (според мен) е в резултат на страха у инструкторите, да не би да си имат
неприятности с управата (я да им режат хората на изпит, я на състезание, я нещо друго).
Това разбира се, съвсем не ги оправдава. Росен Николов е правил много грешки, има
добри и лоши страни (както всеки един от нас!), но въпреки всичко, той е мой приятел и
аз го уважавам, защото имаше доблестта и смелостта да си ги признае и да продължи
напред! Смея да твърдя, че въпреки всичките му недостатъци, този човек бе ценен
кадър, от който ние като федерация доброволно се отказахме!
           Страха и респекта към Марио Богданов и Красимир Гергинов е сковал умовете и
езиците на членовете, това си пролича и на последното общо събрание. На него се
провалиха жалките опити за критика към УС. След този фарс, наречен отчет на
федерацията у мен нагарчаше мисълта “ИЗВИНЕТЕ, ЧЕ ИМАМ МНЕНИЕ”! Омръзна ми
инструкторите да очакват с нетърпение поредното заседание на БФТ, за да видят как ще

протече поредния сблъсък между мен и Светата Троица! Е, вече е Светата Двоица.

           Едва ли има толкова наивни хора, които смятат, че дължат постовете си в БФТ
единствено и само на своите качества (както би трябвало да бъде). Връщайки се 2-3
години назад ще ви напомня каква беше ситуацията - БФТ беше отворена организация
със затворено управление. Президентът Марио Богданов и членовете на УС – Красимир
Гергинов и Росен Николов, не позволяваха никой да им “мъти водата”. Имам в предвид
както по отношение на повишаването в степен, така и възможността да им се иска
обяснение за решенията. Причините, изтъквани от тях бяха най-различни. Някой от които
– откровени лъжи! Ето ви един пример.
Аз бях принуден 2 години да преследвам УС с искане да се изготви норматив за
полагане на изпит за 4-ти дан и да ми се даде възможност да го защитя. Дълго време
искането ми бе отклонявано с мотива, че е рано в БФТ да има изпити за 4-ти дан. После
това становище премина в липса на норматив за полагане на такъв изпит и се стигна до
откровената лъжа, че Сахьоним Ким Унг Чол няма право да изпитва за тази степен. По
това време обаче, се е договорил такъв, и месец по-късно моят приятел и колега Ненад
Врекич (Р.Сърбия и Черна гора) е положил успешно този изпит пред нашия
многоуважаван инструктор Майстор Ким Унг Чол. След това беше необходима още една
година докато се организира първия изпит за 4-ти дан в България.
           Вероятно са малцина тези, които знаят че идеята и организацията на първия
семинар на БФТ на базата на ЦСКА в Китен е моя. Дори предложението към клубовете го
направих лично на първото състезание в Панагюрище. От там нататък поеха Марио и
Краси. Всичко започна добре. Още първата година болшинството от участниците (над 100
човека) бяха черни колани. Последваха няколко такива семинара, докато се стигне до
незавидната ситуация на семинара от Китен 2004, на който Световен Майстор Ким Унг
Чол – носител на 8 дан, провеждаше тренировки на цветни колани, повечето от които
бяха деца! Преди близо 2 год. представих на Сахьоним Ким Унг Чол изпитна програма за
цветни колани, която бях разработил, за да бъде одобрена от него и въведена в БФТ. И
до днес няма отговор! На многобройните ми упреци, че членове и съдии се принуждават
да пътуват за щяло и нещяло до Благоевград, както и това, че всичко е концентрирано в
София и под нея, БФТ едва наскоро взе мерки нещо да се промени. С тези примери
съвсем не искам да се изтъквам, а само да подчертая инерцията, с която се работи в
БФТ.
           Нима е случайно съвпадението, че веднага след моята оставка започна едно
прегрупиране във федерацията и отваряне на управлението. Привлякоха се повече хора
в различни комисии и комисийки с цел да се привлекат треньорите на тяхна страна.
Разбира се повечето колеги се почувстваха поласкани от вниманието и без да се
замислят за времето, в което са били пренебрегвани и осмивани се понесоха на крилете
на властта. Някои дори се самозабравиха! УС на БФТ предприе много добър ход (за себе
си, но не и за федерацията), назначавайки членовете на различните комисии.

Сполучливото разпределение на трите места във всяка комисия е на принципа “Едно на
тебе, едно на мене и едно за другите (за цвят).
          УС на БФТ се опитва да изгради професионална организация от аматьори. Въведе
такси за какво ли не, изисквания, лицензи, наказания. Това са неща, които са нещо
нормално в една професионална организация. Разликата обаче е в това, че в подобни
организации се получават средства, с които се подпомага съществуването и работата на
клубовете. В БФТ нещата се свеждат само до простичкото: “Един ден ... ако държавата
отпусне пари... да можем да ги усвоим”. Не са ли твърде много неизвестните в подобна
теза? В същото време членството в БФТ е един постоянен и нескончаем разход. Пари за
членски внос, пари за картотекиране, пари за семинари, за изпити и за какво ли още не.
И за капак на всичко нашите приятели от УС спуснаха до знанието ни поредното
гениално решение: до-боците трябва да се купуват само от федерацията! Добре, така да
е, но трябва ли да става всичко със задължителен характер? Ако БФТ предложи екипи с
конкурентно качество и добра цена, какъв е проблема да се конкурира с останалите
производители? Опитвайки се да изгради монопол, тя накърнява интересите на своите
членове, отнемайки им възможността за избор! Имаше време, когато се мислеше за
развитието и подпомагането на клубовете. Пример за това е схемата за плащане на
степените. В началото ученик, взел 2 степени не плащаше прескочената степен. След
това започна да се плаща, но парите оставаха в клуба, като стимул да се развиват в
техническо отношение. И след няколко финансови хода се стигна до сегашното
положение всички пари да отиват в БФТ. Подобно е и положението за сертификатите.
          В цялата тази гора от изисквания, такси и наказания се забрави най-важното –
БФТ е свободна демократична организация на съмишленици. Съмишленици в това,
Таекуон-До да се развива и да достига все по-голямо разпространение и популярност.
Що се отнася до демократичността... нямам какво да кажа. Нека всеки сам се замисли за
това.
           А ето и отговора ми на конкретните обвинения, довели до изключването ми от
БФТ:
Гл.16, Чл.81: “На членовете на ITF не 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.”
          На това мога да кажа следното. Спортен клуб “Багатур” е регистриран като “ISD”
(Independent Single Dojangs) – Независим клуб към Международната Таекуон-До
Федерация, с Президент Майстор Чой Джунг Хва. Тук може да видите и документа
удостоверяващ това!
           Колкото до “враждебната организация” ще цитирам част от писмото на Велик
Майстор Лионг Уай Менг – Вицепрезидент на ITF (с Президент г-н Чанг Унг) и
Председател на Съвещателния съвет на ITF, до г-н Жак Рош – Президент на

Международния Олимпийски Комитет от 5-ти Ноември 2003г. В него той се опитва да
хвърли светлина върху разцеплението на ITF в световен мащаб и внесе яснота около
трите основни организации, обособили се и наричащи себе си “Международна ТаекуонДо Федерация:
“…The third group is formed by General Choi’s son Master Choi Jung Hwa. General Choi and
the ITF Congress expelled Master Choi Jung Hwa in January 2002. Anyway, most of the small
groups of members that had followed him have already returned to the Original ITF and most
of his right hand people have also left him and rejoined the Original ITF. Hence, there is no
need to talk about this group which I believe is quite irrelevant. Also, Master Choi Jung Hwa is
the blood and flesh of our beloved Founder General Choi, therefore we have got no wish to
involve his group into this conversation. We would rather let him have his peace. We wish him
well and success in his life. The Original ITF, which is the mother organization, will always
have its door open for members of this group to return home.”
Аз ли нищо не разбирам или Вицепрезидента на ITF (с Президент г-н Чанг Унг) е
пропуснал да спомене за конкурентната ВРАЖЕСКА организация?
Цялото писмо ще намерите на:
http://www.internationaltaekwon-dofederation.com/06notice/council/council1.htm
Чл.17, ал.2: “Не изпълнява решенията на органите на сдружението...”
Тук искам да ви напомня едно заседание от преди няколко години на БФТ в зала
“Универсиада” – София, в навечерието на Държавното първенство. На него УС
информира членовете на федерацията за решение, според което членове на БФТ нямат
право да участват в състезания и каквито и да е мероприятия на други организации, и
най-вече кик-бокс и Таекуон-До WTF. И въпреки, че имаше несъгласни с това решение, в
крайна сметка се прие от всички. Едва измина и година и не кой да е, а Красимир
Гергинов – Вицепрезидент на БФТ се включи в (или може би създаде) клуб “Файт” –
София, развиващ бокс и кик-бокс. По този елегантен начин, той заобиколи собственото
си решение и лансира своите състезатели в състезания по кик-бокс. Когато зададох на УС
въпроса защо нарушават собствените си решения ми беше обяснено, че е добре за
състезателите да срещат различни противници и да играят на по-твърд контакт! И до
днес никой не е станал да каже пред всички: “О’к играйте на други състезания, добре е
за състезателите и вече не е забранено!” Няма такова нещо. В същото време състезатели
на “АБЦ”-София излизат на тези състезания с екипите на националния отбор. Представят
ги с всичките им титли по Таекуон-До и ги води техния треньор Красимир Гергинов!
Чл.17, ал.4: “... Когато уронва доброто име на Федерацията...”
           Трябва ли да ви напомням за поведението на УС и други лица от БФТ на
състезания, семинари и изпити?
Чл.17, ал.5: “...Когато с дейността си уврежда интересите на

Федерацията...”
          Със сигурност накърних интересите на някои хора, които се вживяват в ролята на
политици и обиколиха света в опити да се лансират. Сега вероятно са ги натиснали от
ITF-Корея и не им е много удобно. Иначе какво за Федерацията? Нима моето членство
пречи на някой? Това което искам е да мога да уча! От където и когато поискам, без
ограничения!
Марио Богданов твърди, че има само една ITF и това е федерацията, оглавявана от
г-н Чанг Унг. Аз обаче питам, защо като е само една федерация, тя решава да направи
промени в лицето на Таекуон-До, а именно в добока? Нима е нужно да се променя този
иначе елегантен екип с откровената безвкусица на нововъведенията в отличителните
надписи на добока? Ами наложително е! Наложително е, защото в световен мащаб има
още 2 организации, наричащи себе си с името Международна Таекуон-До Федерация
(ITF)! Едната е основно подкрепена от старите европейски федерации (от преди голямото
разцепване на ITF, след смъртта на ген.Чой), с президент Велик Майстор Трен Трю Куан.
Втората е с Президент Майстор Чой Джунг Хва – 8 дан, единствен син на покойния
създател на Таекуон-До – ген.Чой Хонг Хи.
           Тук се крие и цялата интрига около автентичността на всяка от тези
международни федерации. Несъмнено всяка от тях има своите претенции, но има факти
които не могат да бъдат опровергани. Още приживе, ген.Чой Хонг Хи, е дал тайно своето
съгласие, синът му да прехвърли офиса на ITF от Австрия в Канада. Предчувствайки на
къде отиват нещата и знаейки, че трудно ще се освободи от ангажиментите, поети към
правителството на Северна Корея, той предприема този таен ход. Затова след неговата
смърт и последвалото разцепване, всички остават изненадани, че ITF вече е с
регистрация в Канада. И най-важното, всички символи на Таекуон-До са нейна запазена
марка!
          Мнозина се питат защо подкрепих точно Майстор Чой Джунг Хва.
           Бих искал да ви напомня нещо. В бойните изкуства е традиция знанията и
уменията да се предават от баща на син. Затова е твърде наивно да се вярва на всички
онези приказки за караници между ген.Чой Хонг Хи и неговия син Майстор Чой Джунг
Хва, за прошки и не прошки Всичко това е един перфектен камуфлаж, замислен и
създаден от ген.Чой, с цел да измъкне Таекуон-До от пагубните лапи на политици с
недотам чисти намерения и корумпирани членове на управата на ITF.
          Вярно е, че симпатизирам на Майстор Чой още от времето, когато на конгреса на
ITF в Италия го избраха за следващия президент. Чувал съм и хубави и лоши неща за
него и дълго мислех как да постъпя. Имам удоволствието и честта да познавам лично
Майстор Чой Джунг Хва и съм разговарял с него за миналото, настоящето и бъдещето на
Таекуон-До. Не искам да звучи като неуважение към хората, от които съм се учил, но
отговори на въпроси свързани с тънкостите на Таекуон-До, които са ме вълнували
последните години, получих на семинара с Майстор Чой Джунг Хва. (а аз съм ходил на

доста семинари)
При цялото ми уважение към хората, твърдящи, че Майстор Чой Джунг Хва дължи
световната си известност и признание на баща си, смятам че това са пълни глупости. Ако
не друго за толкова години в залата съм се научил да различавам учителя от треньора.
За мен Майстор Чой Джунг Хва е учител от най-висока класа и пример за подражание.
Тук искам да дам още един пример: Майстор Чой Джунг Хва е може би единствения,
който не се поблазни да си присъди 9-ти дан, въпреки че е Президент на ITF. За разлика
от него, това сториха доста други майстори. В общи линии след смъртта на ген.Чой Хонг
Хи се присъдиха толкова 9-ти данове, колкото не са давани за всичките години на
съществуване на ITF.
И накрая, бих искал да поздравя Марио и Краси. Браво! Вие най-после успяхте да
се отървете от злото куче, което ви огорчаваше живота. Само че има една подробност,
която май ви е убягнала - този звяр до сега се е зъбил под терасата ви, защото е бил
вързан там, а сега... Пожелавам ви успех! А вие колеги, позволете ми да ви дам един
съвет. Добре обмисляйте вашата реакция, защото следващите може да сте вие. Аз
понесох отговорността за своите решения, а вие готови ли сте да го направите?

Николай Бакърджиев – IV дан ITF
/бивш Зонален отговорник – Зона “А” на БФТ, бивш член на Съдийската комисия на БФТ, бивш
член на WEB комисията на БФТ, бивш член на БФТ, бивш, настоящ и бъдещ таекуондист/

17.01.2005г.
гр.Стара Загора
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