На 16.XII.2002г. в офиса на БФТ бе депозирана оставката на г‐н Росен Николов 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 обстоятелства и установи факти във връзка с неправомерно прове‐
дения 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/

