До
Дисциплинарната комисия към
“Българска федерация по таекуон‐до ITF”

Уважаеми господа,

Във връзка с възникнал инцидент искам да Ви запозная със следните факти:
На 19.02.2005г. в залата, намираща се на стадион “Васил Левски” разбрах, че ще се проведе
изпит за покриване на технически степени. Като предеседател и треньор на “Централен
полицейски таекуон‐до клуб”, който е член на “БФТ‐ITF” реших, че ще е от интерес на клуба и
от мой професионален интерес да присъствам на този изпит. Взех със себе си двама от
членовете на клуба и тъгнах към залата, пред стадион “Васил Левски” срещнах г‐н Красимир
Гергинов, поздравих ме се и му казах “Точно към теб сме тръгнали” – той ми отговори “Никой
не те е канил”, аз отговорих с насмешка “Нищо аз неканен идвам” като си помислих, че и той се
е помайтапил – така завърши разговорът ни.
В коридора на стадиона пред залата видях ме г‐н Марио Богданов и г‐н Тодор Козлодеров, с
които също се поздравихме.
Те влязоха в залата, след тях и ние. Сред публиката и явяващите се на изпита имаше мой
състуденти от “НСА‐ Васил Левски”, с които се поздравих.
Изпитът започна и аз включих своята камера и започнах да снимам, с цел да мога да
предоставя кадрите на моя приятел, който се явяваше на изпита и за мое лично
усъвършенстване.
Излязоха първите 5 бели колана изпитаха ги и след ката свършиха се случи следното.
(До този момент само описаните по горе реплики си бях разменил с г‐н Марио Богданов и г‐н
Красимир Гергинов.)

Господата изпитващи се обърнаха към мен с думи като: “Венци ти като влизаш някъде питаш
ли може ли, неможе ли, а”, “Кой ти каза, че е на федерацията”, “Като е на федерацията не
трябва ли да питаш”, “Заставаш тука се едно си си у вас не ти ли е малко неудобно, а”, “Тука не
идваш при Амалия”, “Не ти ли е малко неудобно”.

Аз неочаквайки такива думи от Президента и зам. Президента на “БФТ‐ITF” използвах думи
като: “Това нали е залата на федерацията” (имайки предвид писмото до всички клубове за
съдииски семинар на 23‐24 октомври 2004г.в което пишеше: Семинарът ще се проведе на 23 и
24 октомври 2004г. В гр. София, в залата на БФТаекуон‐до ITF на стадион “Васил Левски”.), “Е
неможе ли да влизам”, “Е Амалия като влиза в моята зала питали дали може” (дадох пример,
че моята зала по време на изпит е отворена за всеки и си мисля, че по правилата на таекуон‐до
с всяка зала е така), “И аз съм гост”, “Не изкате да съм тука така ли”.
След този разговор изпитът продължи с една група от жълти колани и две групи от бели
колани, незнайно защо белите колани бяха изпитани след жълтите но това не е от значение.
При последната група изпитвани аз отидох от другата страна на изпитващите и продължих да
снимам, (като и преди последната група бях минавал от другата страна на изпитващите.
Имайте в предвид, че винаги докато съм снимъл съм спазвал дистанция от няколко метра от
масата на изпитващите.). Изпитваните свършваха последните си упръжнения и г‐н Красимир
Гергинов започна да попълва сертификатите им (според мен данните от изпита са общественно
достояние), аз с цел да се види след време кой е изпитващия насочих камерата към масата на
изпитващите – без да се приближавам аз самия към масата им.
След това г‐н Гергинов каза “Венци” и ми показа вратата. Аз не разбирайки за какво става
въпрос не излязъх. Беше ми повторено няколко пъти да отида от другата страна на вратата и аз
излязох. След около 20 секунди аз размислих и реших, че не съм направил нищо лошо и не е
редно да ме гонят от залата и влязъх отново.
Посрещнаха ме още по лошо и се развикаха още повече пред около 30 души – аз казах “Нали
трябва да гледам изпитът” при което г‐ н Марио Богданов ми каза да отида в края на залата и
от там да гледам. Аз казах добре, но в същия момент той стана от местото си и незнайно за мен
защо ми каза да седна на неговото място аз отказах и той изпсува. В същото време и г‐н
Красимир Гергинов стана от мястото си и с еднозначни жестове и казвайки “Събирай си
багажа”, “Айде на теб говоря”, “Бягай беее” изгони мен и двама от членовете на клуба.
Така приключи този инцидент.

Уважаеми господа, след като ви запознах с фактите бих изкал да ви уведомя, че с този случай
бе нарушено:
1. Чл 21 (2) от ЗЮЛНЦ – Всеки член има право да бъде информиран за неговата дейност, да
се ползва от имуществото му и от резултатите от дейноста му.
2. Чл. 6 (1) от Устава на БФТ‐ITF – Да съдейства за утвърждаването на таекуон‐до, чрез спорта
да възможност за изява както на отделната личност, така и на спортните клубове, които
членуват в нея. Федерацията ще създава условия както за професионално, така и за
любителско практикуване на таекуон‐до.

3. Чл. 9 (а) от Устава на БФТ‐ITF – Всеки член на сдружението има право да участва в
дейността на сдружението и в работата на Общото събрание
4. Чл. 9 (д) от Устава на БФТ‐ITF – Всеки член на сдружението има право да бъде информиран
за дейността на сдружението.
5. Чл. 10 (д) от Устава на БФТ‐ITF – Всеки член на сдружението е длъжен да пропагандира
развитието на спорта Таекуон‐до.
6. Чл. 17 (4) от Устава на БФТ‐ITF – Член на сдружението може да бъде изключен от
Управителният съвет когато уронва доброто име на федерацията
7. Чл. 17 (5) от Устава на БФТ‐ITF ‐ Член на сдружението може да бъде изключен от
Управителният съвет когато с дейността си уврежда интересите на федерацията
8. Нарушени бяха основните принципи на таекуон‐до Почтителност, Честност и най – вече
Самообладание.
9. Нарушено бе взаимоотношението “Ученик – Инструктор” – Инструктурът е длъжен винаги
да служи като пример за учениците, Инструктура трябва винаги да бъде честен към учениците
си, и да не губи тяхното доверие, Ученикът е длъжен никога да не спира да учи . Добрият
ученик може да тренира навсякъде, на което и да е място в което и да е време. В това се крие
успеха на учението,Винаги бъди пример за учениците с по‐ нисши степени. Напълно естествено
е те да се стараят да те надминат, Помни, че поведението на ученика извън залата се отразява
на изкуството и на инструктора, Винаги бъди активен и не се срамувай да задаваш въпроси.
10. Нарушена бе Етиката в Таекуон‐до – Наистина, грубият тон от страна на обладателите на
черния пояс се явява високомерие по отношение към начинаещите и обладателите с цветни
пояси, които могат да бъдат младши по отношение на възраст и положение.
Смятам, че подобни действия не говорят добре за Управителният съвет и като цяло за Таекуон‐
до в България.
Уважаеми господа вярвам, че ще вземете безпристрастно решение и ще го съобщите
публично.

С Уважение:
Председател на УС на ЦПТК
/ Венцислав Игнатов /

Дата:
25.02.2005г.

