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ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”,

Добре дошли на редовното отчетно-изборно събрание на Федерацията.
Представям на вашето внимание Отчетния доклад на Федерацията за
отминалата 2019 г., изготвен и обсъден от управителния съвет на ФСХЗУ.
Кои бяха основните акценти в дейността ни през отчетния период?:
1.

През настоящата година основен акцент в дейността на федерацията бе

подготовката и организацията на предстоящото Европейско първенство по шоудаун,
което страната ни получи правото да организира през 2020 г. Новината съобщи
лично председателят на Подкомитета по шоудаун към IBSA Масимо Санапо на
проведения обучителен семинар за съдии по шоудаун в София. Форумът ще се
проведе от 24 до 30 август следващата година в столицата ни.
2.

Друг важен акцент, традиционно стоящ на вниманието на Федерацията през

настоящата година, бе участието на нашите национални отбори на различните
световни и европейски първенства.
3.

И през тази, 2019 година, основна грижа на Федерацията беше провеждането

на държавните първенства, както и други значими спортни прояви на територията
на страната. Федерацията, съвместно със спортните клубове и със съдействието на
Министерството на младежта и спорта, Съюза на слепите в България, Агенцията за
хората с увреждания, общините и спонсорите, проведе много състезания в различните видове спорт. Туристическата дейност традиционно беше добре застъпена.
4.

Отличителна черта за настоящата година бе допълването на Държавният и на

международният спортни календари, свързани с дейността на Федерацията, с нови
прояви, като най-значителна от тях е Световно първенство по шоудаун в Италия.
Следва накратко най-важното от свършеното във Федерацията през годината.
СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 2019 Г.

Д-Р ИВАН ЯНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСХЗУ
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ТЕРМИНОЛОГИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
АХУ

Агенция за хората с увреждания

БНР

Българско национално радио

БТА

Българска телеграфна агенция

БФКБ

Българската Федерация по Канадска Борба

ДП

Държавно първенство

ММС

Министерство на младежта и спорта

НСА

Национална спортна академия

НСБ

Националната спортна база

НУИ

Национални ученически игри

ПС

Почивна станция

РО

Районна организация

СК

Спортен клуб

ССБ

Съюз на слепите в България

УС

Управителен съвет

ФСХЗУ

Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”

ЦУ

Централно управление

IBCA

International Braille Chess Association
(международната федерация по брайлов шахмат)

IBSA

International Blind Sports Federation
(международната спортна федерация на незрящите)

DMS

Платформа за онлайн дарения и изпращане на благотворителни
sms-и в България

Настоящият годишен отчет на ФЕДЕРАЦИЯ „СПОРТ
УВРЕЖДАНИЯ”

ЗА

ХОРА

СЪС

ЗРИТЕЛНИ

за 2019 г. е изготвен на основата на годишната дейност на ФСХЗУ,

както и на данните, предоставени от спортните клубове на федерацията и е приет от
УС на Федерацията на 20.11.2019 г.
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ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА
През 2019 г. се проведоха единадесет държавни първенства в осем вида спорт:

1.

Държавно първенство по голбал, 23-24 март 2019 г., гр. София. В състезанието
взеха участие 15 състезатели от 3 спортни клуба: СКИ „Атлет” Варна, УСК
„Болид” София и СКИ „Витоша” София. Организатор: ФСХЗУ.

2.

Държавно първенство по колоездене с тандеми за незрящи, 18 май 2019 г.,
НСБ „Спорт палас” – гр. Варна. В състезанието взеха участие 45 състезатели
със зрителни увреждания от 18 клуба от цялата страна, а именно: СК „Достоен
живот” Покровник, СК „Пирин спорт – 2013” Благоевград, СКИ „Атлет” Варна,
ОСКСГ „Вихър” Варна, СКС „Успех” Варна, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово,
СКХУ „Раховец 2011” Горна Оряховица, СКХУ „Успех – Дряново” Дряново,
СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СТКХСУ „Родопи” Кърджали,
СКХУ Пазарджик, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХУ „Доростол 2011” Силистра,
СКИ „Витоша” София, СКИ „Пираните” София, СКХЗУ „Верея” Стара Загора,
СКХЗУ „Светлина” Шумен, СКИ „Ямбол 99” Ямбол. Организатори: ФСХЗУ,
ОСКСГ „Вихър” Варна и СКС „Успех” Варна, с финансовата подкрепа на
дирекция „Спорт” на община Варна и на ММС.

3.

Държавно първенство по лека атлетика за младежи, девойки, мъже и жени,
01-02 юни 2019 г., спортна база на НСА в гр. София. В шампионата взеха
участие 54 състезатели от 17 клуба: СК „Достоен живот” Благоевград, СК
„Пирин спорт – 2013” Благоевград, СК „Вая” Бургас, СКИ „Атлет” Варна,
ОСКСГ „Вихър” Варна, СКС „Успех” Варна, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово,
СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКХУ Пазарджик, СКЛУ
„Изгрев” Пловдив, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХЗУ „Зора 2011” Силистра, УСК
„Болид” София, СКИ „Витоша” София, СКИ „Пираните” София, СК „Успех”
София, СКХЗУ „Светлина” Шумен. Организатор: ФСХЗУ.
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4.

Държавно

първенство

по

стрелба

с

лък,

07-08

септември

2019 г.,

гр. Кюстендил. В състезанието взеха участие 33 стрелци от 9 клуба: СК
„Достоен живот” Благоевград, СК „Пирин спорт – 2013” Благоевград, ОСКСГ
„Вихър” Варна, СКС „Успех” Варна, СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005”
Кюстендил, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХУ „Доростол 2011” Силистра, СКИ
„Витоша” София, СК „Успех” София. Организатори: ФСХЗУ и СКХЗУ
„Пауталия

спорт

–

2005”,

главен

организатор

–

председателят

на

кюстендилския СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” г-жа Кънка Витова.

5.

Държавно първенство по шоудаун, 20-23 септември 2019 г., гр. Варна.
Организатори: ФСХЗУ със съдействието на СУ за УНЗ „Проф. Д-р Иван
Шишманов”, Варна.
5.1.

ДП за мъже. В състезанието взеха участие 38 състезатели от 11 спортни
клуба: СК „Достоен живот” Благоевград, СК „Пирин спорт – 2013”
Благоевград, ОСКСГ „Вихър” Варна, СКИ „Атлет” Варна, СКС „Успех”
Варна, СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКХУ Пазарджик,
СКИ „Кракра” Перник, СКХУ „Доростол 2011” Силистра, СКИ
„Витоша” София, УСК „Болид” София.

5.2.

ДП за жени – индивидуално. В състезанието взеха участие 18
състезателки от 8 спортни клуба: СК „Достоен живот” Благоевград, СК
„Пирин спорт – 2013” Благоевград, СКС „Успех” Варна, СКХЗУ
„Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКХУ Пазарджик, СКИ „Кракра”
Перник, СКИ „Витоша” София, СК „Успех” София.

5.3.

ДП за мъже и жени – отборно. В отборната надпревара взеха участие 11
отбора от 11 клуба: СК „Достоен живот” Покровник, СК „Пирин спорт –
2013” Благоевград, ОСКСГ „Вихър” Варна, СКИ „Атлет” Варна, СКС
„Успех” Варна,, СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКХУ
Пазарджик, СКИ „Кракра” Перник, СКХУ „Доростол 2011” Силистра,
СКИ „Витоша” София, УСК „Болид” София.
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6.

Държавно първенство по спортен риболов, 2 октомври 2019 г., язовир „Долна
вода”, област Монтана. В турнира взеха участие 51 състезатели от 17 отбора, а
именно: СК „Пирин спорт – 2013” Благоевград; СКС „Успех” Варна; СКХУ
„Бялата лястовица” Габрово; СКХУ „Раховец 2011” Горна Оряховица; СКХУ
„Успех – Дряново” Дряново; СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил;
СКХЗУ „Феникс” Монтана; СКХЗУ Плевен; ОСКСГ „Марица” Пловдив; СКЛУ
„Изгрев” Пловдив; СКИ „Дунав 2013” Русе; СКХЗУ „Зора 2011” Силистра;
СКЛЗУ „Орфей” Смолян; СКИ „Пираните” София; СК „Успех” София; СКХЗУ
„Верея” Стара Загора; и СКХЗУ „Светлина” Шумен. Организатори: ФСХЗУ и
СКХЗУ „Феникс” Монтана, с финансовата подкрепа на АХУ.

7.

Държавно първенство по спортна табла, 24-27 октомври 2019 г., ПС „Релакс”
с. Шипково. Участие в турнира взеха 64 състезатели от 24 спортни клуба,
членове на Федерацията, а именно: СК „Достоен живот” Благоевград, СК
„Пирин спорт – 2013” Благоевград, СК „Вая” Бургас, ОСКСГ „Вихър” Варна,
СКС „Успех” Варна, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКХУ „Раховец 2011”
Горна Оряховица, СКХУ „Успех – Дряново” Дряново, СТКХСУ „Родопи”
Кърджали, СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКХЗУ „Феникс”
Монтана, СКИ „Кракра” Перник, СКХЗУ Плевен, СКЛУ „Изгрев” Пловдив,
ОСКСГ „Марица” Пловдив, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХЗУ „Зора 2011”
Силистра, СК „Туида” – незрящи Сливен, СКИ „Витоша” София, СКИ
„Пираните” София, СК „Успех” София, СКХЗУ „Верея” Стара Загора, СКХЗУ
„Светлина” Шумен. Организатори: ФСХЗУ и СКХЗУ Плевен, главен
организатор – Павлин Ангелов.

8.

Държавно първенство по шахмат, 21 – 24 ноември 2019 г., ПС на ССБ „Поп
Харитон” гр. Дряново. Организатор: ФСХЗУ с финансовата подкрепа на АХУ,
ССБ и ММС.
8.1.

ДП за мъже. Първенството се проведе едновременно в две групи – „А” и
„Б”. В група „А” се състезаваха шахматистите с класиране до 30-то място
Ф С Х З У • www.viptsport.bg
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на държавното първенство през 2018 г., а в група „Б” – всички останали.
В състезанието взеха участие общо 67 състезатели от 23 спортни клуба:
СК „Достоен Живот” Благоевград, СК „Пирин спорт – 2013”
Благоевград, СК „Вая” Бургас, ОСКСГ „Вихър” Варна, СКС „Успех”
Варна, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКХУ „Раховец 2011” Горна
Оряховица, СКХУ „Успех – Дряново” Дряново, СКХЗУ „Пауталия спорт
– 2005” Кюстендил, СКХЗУ „Феникс” Монтана, СКИ „Кракра” Перник,
СКХЗУ Плевен, СКЛУ „Изгрев” Пловдив, СКИ „Дунав 2013” Русе,
СКХУ „Доростол 2011” Силистра, СК „Туида” – незрящи Сливен, СКИ
„Витоша” София, СКИ „Пираните” София, СК „Успех” София, УСК
„Болид” София, СКХЗУ „Верея” Стара Загора, СКХЗУ „Светлина”
Шумен, СКИ „Ямбол 99” Ямбол.
8.2.

ДП за жени. В състезанието взеха участие 18 състезателки от 8 спортни
клуба: СКС „Успех” Варна, СКХУ „Успех – Дряново” Дряново, СКХЗУ
„Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКИ „Кракра” Перник, СКИ
„Дунав 2013” Русе, СКХУ „Доростол 2011” Силистра, УСК „Болид”
София, СКИ „Витоша” София.
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ТУРНИРИ ЗА КУПАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Турнирите за купата на България са вторите по важност спортни събития от
календара на Федерацията след държавните първенства. Тази година беше
организиран и проведен един турнир за купата на България – от СКС „Успех” Варна,
който се проведе със санкция на федерацията:
Национален турнир по стрелба с лък за купата на България – 20 септември 2019 г.
Състезанието се проведе на НСБ „Спорт палас” Варна. В него взеха участие 26
състезатели от 7 спортни клуба: ОСКСГ „Вихър” Варна, СКС „Успех” Варна, СКХЗУ
„Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХУ „Доростол 2011”
Силистра, СКИ „Витоша” София, СК „Успех” София.

Ръководството на федерацията изказва своите Благодарности и поздравления
на организаторите и съорганизаторите на по-горе изредените държавни първенства и
турнири за купата на България.
Считам, че е по силите ни да си поставим и да работим за изпълнението на
следващата цел – а именно, всички държавни първенства да имат своеобразно
продължение в съответния турнир за националната купа.
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НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ
През настоящата година много от клубовете продължиха традицията да
провеждат национални турнири по правилата, утвърдени от УС на федерацията.
Следните

клубове

организираха

6

национални

турнира

от

календара

на

Федерацията:

1.

СКХУ „Успех” Дряново – национален турнир по шахмат „Априлска епопея”
19-20 април 2019 г., Дряново. В състезанието участваха 22 състезатели от 5
спортни клуба: СКС „Успех” Варна, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКХУ
„Успех – Дряново” Дряново, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКИ „Витоша” София.

2.

СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил – национален турнир по шахмат за
купа „Пауталия”, 08-09 юни 2019 г., гр. Кюстендил. В турнира участваха 24
състезатели от 5 спортни клуба: СК „Достоен живот” Благоевград, СКХЗУ
„Пауталия спорт 2005” Кюстендил – с два отбора, СКС „Успех” Варна, СКХЗУ
„Плевен” Плевен, СКИ „Витоша” София.

3.

СКС „Успех” Варна – национален турнир по шахмат за купа Варна, 30 август –
1 септември 2019 г. В турнира участваха 28 състезатели от 8 спортни клуба:
ОСКСГ „Вихър” Варна, СКС „Успех” Варна, СКХУ „Успех – Дряново” Дряново,
СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКИ
„Витоша” София, СКИ „Пираните” София, СКХЗУ „Светлина” Шумен.

4.

ОСКСГ „Вихър” Варна – национален турнир стрелба с лък за купа Варна за
хора със зрителни увреждания, 01 – 02 септември 2019 г., НСБ „Спорт палас”,
гр. Варна. В турнира участваха 32 състезатели от 10 спортни клуба.
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5.

СКХЗУ Пазарджик – национален турнир по шоудаун за купа на Пазарджик,
13-15 септември 2019 г., гр. Пазарджик В състезанието участваха състезатели
от 5 спортни клуба: ОСКСГ „Вихър” Варна, СКИ „Атлет” Варна, СКС „Успех”
Варна, СКХУ Пазарджик – с два отбора, СКИ „Кракра” Перник.

6.

СКИ „Кракра” Перник – национален турнир по шоудаун, 15-17 ноември
2019 г., гр. Перник. В състезанието участваха 16 състезатели от 5 спортни
клуба: СК „Достоен живот” Благоевград, СК „Пирин спорт – 2013”
Благоевград, СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил, СКХУ Пазарджик,
СКИ „Кракра” Перник.
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МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ
Международният календар на федерацията през 2019 г. беше наситен и
динамично бе допълван през цялата година. През отчетния период бяха
организирани и проведени общо 8 международни спортни прояви, както следва:

1.

Световно първенство по щахмат. В периода 05-15. Април 2019г. се проведе
14-тото Световно първенство на IBCA в град Каляри, Италия. Участваха 86
състезатели от 26 държави. От България участва Расим Низам и Николай
Ставрев като треньор и придружител. В крайното класиране Расим Низам зае
23-то мястокласиране.

2.

Международен турнир по Шахмат за купа София, 09-12 май 2019 г., гр. София,
България. В Състезанието взеха участие 37 шахматисти от Румъния, Сърбия,
Турция и Северна Македония. Шампион стана Расим Низам, България.

3.

18-ти Международен турнир по шахмат за хора с увредено зрение,
01–03 юни 2019 г., гр. Ниш, Сърбия. В състезанието взеха участие 27 шахматисти от 3 държави: Сърбия, Македония и България. От нашата страна
участваха Расим Низам и Любомир Иванов. Представителите от България
Расим Низам и Любомир Иванов се представиха на много високо ниво,
заемайки 2-ро и 4-то място в крайното класиране.

4.

Международен турнир по голбал, 20-23 юни 2019 г., гр. Етрополе, България. В
състезанието взеха участие отбори от 7 държави: Гърция, Русия, Сърбия,
Турция, Черна Гора, Чехия и България (два отбора). Първо място завоюваха
голбалистите от Чехия, второ – от Черна Гора. Националният отбор на
България по голбал зае пето място, а отборът на „София” като любезен
домакин остана осми.
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5.

Балканска лига по голбал. В периода 01–04 август 2019 г., в румънския град
Търгу Муреш, намиращ се в Трансилвания, се проведе първото издание на
Балканската лига по голбал. Националният отбор на България зае 2-ро място,
а Веселин Кушнеренков стана голмайстор на първото издание на Балканската
лига. Българската делегация беше в състав: състезатели – Веселин Кушнеренков, Ивайло Вътов, Светлозар Дамянов, Станислав Йорданов, Иван Янев,
треньор – Мартин Йорданов, съдия – Ресмие Ибрахимова, шофьор –
Светломир Селев.

6.

Световно първенство по шоудаун, 30 септември – 06 октомври 2019 г.,
гр. Олбия, Италия. За пръв път България взе участие на най-престижния
форум в този вид спорт. В състезанието участваха 73 шоудаунъри от 16
държави. Честта на нашата страна защитаваха Бехие Ахмед, Добромир Удрев,
Иван Янев и Христомир Пандов, преводач на делегацията беше Виктория
Димитрова. При жените Бехие Ахмед зае 16-то място, постигайки 3 победи.
При мъжете Христомир Пандов, Добромир Удрев и Иван Янев заеха съответно
38, 39 и 44 място в крайното класиране, като Пандов и Удрев записаха първи
две победи за българския шоудаун на Световно първенство. В отборната
надпревара българите записаха победа над отбора на Южна Корея и заеха 9-то
място в крайното класиране. Това участие стана възможно благодарение на
подкрепата на ММС.

7.

Второ отборно Европейско първенство по шахмат, 05 – 13 октомври 2019 г.,
гр. Калиманещи, Румъния. В турнира взеха участие 15 отбора от 13 държави,
като Полша и Румъния бяха представени от по два отбора. Българският отбор
бе в състав: Расим Низам (1-ва дъска), Александър Тодоров (2-ра дъска),
Любомир Иванов (3-та дъска), Стоян Стоянов (4-та дъска), треньор – Николай
Ставрев и водач на групата – Кеворк Кабзамалян. В крайното класиране
България зае 8-мо място.
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8.

Първи световен клубен шампионат по футбол за незрящи „Равни възможности”, 26 и 27 октомври 2019 г., гр. Бургас, България. В първенството взеха
участие отбори от България, Германия, Гърция, Молдова, Полша и Русия.
Българският отбор зае 6-то място в крайното класиране. Тимът ни беше в
състав: Любен Любенов – треньор и вратар, Емриш Мемишев, Божидар
Цветанов, Недялко Димитров, Бончо Бонев, Николай Дамянов, Ваньо Биячев
и Даниел Гюлов.

9.

Европейско първенство по голбал група “C”, 27 октомври – 3 ноември 2019 г.,
гр. Акуила, Италия.
Българският национален отбор беше в състав: състезатели – Веселин
Кушнеренков, Иван Янев, Светлозар Дамянов и Станислав Йорданов, треньор
– Мартин Йорданов и помощник-треньор Анита Димитрова. Българските
национали заеха 10-то място в крайното класиране. Това стана факт, след като
в груповата фаза постигнаха победа над Словакия и загубиха от Черна гора,
Румъния, Италия и Дания, което им отреди 5-то място в класирането в
групата и съответно не можаха да се класират за фазата на елиминациите. В
първенството взеха участие още селекциите на Румъния, Русия, Словения,
Унгария, Франция и Хърватска. Промоция за по-горната група “B” спечелиха
тимовете на Словения, Черна гора и Русия.
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ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ФСХЗУ
1.

Обучение за пресертифициране на съдии по голбал. В периода 23-24 март
2019 г. в столичното 74 СУ „Гоце Делчев”, в партньорство със СУ за УНЗ „Луи
Брайл” федерацията проведе обучение за пресертифициране на съдии по
голбал. Семинарът беше воден от сертифицирания обучител към IBSA Бюлент
Кимьон от Турция.

2.

Семинар за съдии по шоудаун. В периода 27-29 юни в шоудаун залата на
Спортен клуб за интеграция „Витоша” в столицата, по покана на федерация
„Спорт за хора със зрителни увреждания”, се проведе семинар за съдии по
шоудаун. Обучението бе водено от председателя на подкомитета по шоудаун
към IBSA Масимо Санапо и Елена Сантини – главен обучител и международен съдия. Курсът включваше теоретична и практическа част за кандидатсъдиите, като в практическите занимания участие взеха състезатели по шоудаун от СКИ „Витоша”. Обучението завърши с изпит, на който кандидатреферите трябваше да покажат както теоретичните си познания, така и практическите си умения в ръководенето на срещи по този спорт. Със задоволство
можем да обявим, че всички, взели участие в курса за съдии по шоудаун,
успешно издържаха изпита и България вече има четирима сертифицирани
международни съдии в този спорт, а именно: Виктория Димитрова, Диляна
Маджарова, Силвия Иванова и Теодора Николова. Този факт ще има голяма
стойност за напред, тъй като по време на семинара председателят на подкомитета по шоудаун към IBSA Масимо Санапо обяви, че кандидатурата на
България е одобрена и страната ни ще бъде домакин на европейското
първенство по шоудаун през 2020 г. Този най-престижен форум на стария
континент по шоудаун ще се състои в периода 24-30 август идната година в
София, а главен съдия ще бъде Елена Сантини.

Ф С Х З У • www.viptsport.bg

15

Отчет за дейността за 2019 г.

КЛУБНА ДЕЙНОСТ
ВЪТРЕШНО-КЛУБНИ ТУРНИРИ
През 2019 г. в спортните клубове се проведоха общо 43 състезания в 6 вида
спорт с общо 385 участници:
•

шахмат – 18 състезания в рамките на спортните клубове със 145 участници;

•

спортна табла – 10 състезания с общо 60 състезатели;

•

спортен риболов – 7 състезания в рамките на спортните клубове с общо 56
участници;

•

шоудаун – 6 турнира с общо 87 участници;

•

стрелба с лък – едно състезание със 7 участници;

•

боулинг – 1 състезание с 30 участници.

ТУРНИРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДРУГИ КЛУБОВЕ
През 2019 г. състезатели от спортните клубове са взели участия в състезания,
организирани от други клубове, в различни видове спорт, както следва:

1.

9-17 февруари 2019 г., в местност Юндола, Национални ученически игри за
ученици с нарушено зрение: ски бягане на 1 и 2 км.

2.

12 май 2019 г. – четирима състезатели от СКИ „Атлет” Варна взеха участие в
Маратон Варна.

3.

Параолимпийски турнир по шоудаун, 18-19 май 2019 г., гр. Варна. Брой
участници – 15; спортни клубове – 5.

4.

Параолимпийски турнир по шахмат, 18-19 май 2019 г., гр. Варна. Спортни
клубове – 5.
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5.

Европейско първенство по лека атлетика, 12-14 юни 2019 г., гр. Бърно, Чехия.
Емриш Мемишев – 1во място тласкане на гюле и 1во място 200 м. гладко
бягане, Светлозар Дамянов – 2ро място 400 м. гладко бягане.

6.

Турнир по спортен триатлон, 07-10 ноември 2019 г., гр. Дряново. В него взеха
участие 50 състезатели от 16 спортни клуба. Главен организатор - СК „Успех”
София с финансовата подкрепа на АХУ.

ТУРИЗЪМ
През 2019 г. са организирани и проведени общо 38 туристически похода с общ
брой участници 525.
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР 2018
За поредна година федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“, По
инициатива на г-жа Гергана Симеонова и ръководството на Немския коледен базар,
взе участие в традиционния коледен базар в София, имайки своя благотворителна
къщичка за дните 14, 15 и 16 декември 2018 г. Солидна подкрепа на Федерацията
оказаха Геновева Зашева и Любомир Велков, както и много още, които се включиха в
тази благородна инициатива.
Предлагаха се картички, произведени от учениците с нарушено зрение от
двете специализирани училища: СУ за УНЗ „Луи Брайл” в София и СУ за УНЗ
„Проф. д-р Иван Шишманов” във Варна. Учениците от Варна, както и клиентите от
варненския Център за социална рехабилитация и интеграция, бяха изработили и
много други изделия: снежинки, свещници, звездички, ангелчета, шапчици и т.н.,
които много се харесаха на посетителите на Немския коледен базар. Предлагаха се
още артикули с логото на федерацията: фланелки, чаши, шалове, торбички, флагове,
ключодържатели.
Благодарности към организаторите на Немския коледен базар, които ни
дадоха тази изключителна възможност да популяризираме и подкрепим нашата
кауза.
Благодарности към всички, изработили толкова прекрасни неща, които бяха
продадени за нашата кауза в подкрепа на спорта и физическата активност сред
децата и младежите със зрителни увреждания.
Благодарности и към доброволците, включително и на Центъра за
рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания в София, които през
трите дни на базара неуморно представяха и разясняваха каузата за подкрепа на
специализираните и адаптирани спортове сред хората с нарушено зрение.
Ф С Х З У • www.viptsport.bg
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Благодарности и към всички хора, които пазаруваха от нашата благотворителна къщичка или пуснаха своята лепта в кутия за дарения.
Общата събрана сума от коледната благотворителна разпродажба и постъпленията в дарителската урна възлиза на 1 723.37 лв.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА “BE АCTIVE”
За втора поредна година Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”
взе участие в Европейската седмица на спорта. Представен беше спортът шоудаун.
Поводът да се акцентира на него в презентацията на федерацията бе първото участие
на български шоудаунъри на световно първенство, от една страна, а от друга – да се
обяви на спортната общественост че през 2020 г. страната ни, за първи път, ще бъде
домакин на Европейско първенство по шоудаун.
Шоудаунът бе демонстриран от председателя на Федерация "Спорт за хора със
зрителни увреждания“ д-р Иван Янев, Бехие Ахмед, Добромир Удрев и Христомир
Пандов, които представляваха България на световното първенство в Италия.
България ще бъде домакин на европейското първенство по шоудаун през
месец август 2020 г.

САЙТЪТ НА ФСХЗУ
Интернет страницата на Федерацията продължи да се развива и да бъде
достойно лице на Федерацията в общественото пространство. Уеб-сайтът на
Федерацията редовно беше обновяван и беше допълван в реално време с нова
информация. В сайта са публикувани правилници, наредби, регламенти и други
материали, отнасящи се до дейността на Федерацията. Дълбоки благодарности за
Диана Хинкова, която изработи и поддържа страницата и за Ива Тодорова, която
активно съдейства за нейното развитие.
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РАБОТА С МЕДИИТЕ
И през тази година продължи активната работа с медиите. Това е начинът да
стигнем до повече хора, които да разберат, че съществува спорт за хора със зрителни
увреждания. Популяризирането на дейността ни е от огромна полза, както за хората
с нарушено зрение, които не са част от ССБ и, които узнават за нас. Наред с това подобрата информираност на обществото ни подпомага резултатно при осигуряване на
допълнителни опции за реализиране на нашата дейност.
Отлични контакти бяха поддържани с Българската телеграфна агенция,
Българското национално радио и програмите „Хоризонт” и „Христо Ботев”, с радио
„Алма матер”, сп. „Зари” и др.
В БТА и сп. „Зари”, имахме постоянна трибуна за представяне на всичко,
което правим и към което се стремим. Проведохме множество пресконференции,
публикувахме материали за всичко по-важно, което се случваше в спортния живот на
хората със зрителни увреждания у нас.
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
СУБСИДИЯ НА ФСХЗУ ОТ ММС
През 2019 г. субсидията на федерацията, предоставена от ММС, беше в размер
на 80 000 лв. Средствата се разпределят както следва:
Държавен спортен календар.
За държавните първенства по голбал (март), колоездене с тандеми за незрящи
(май), лека атлетика (юни), стрелба с лък (септември), шоудаун (септември),
спортен риболов (октомври), спортна табла (октомври), шахмат (ноември).

12 500 лв.

Международен спортен календар
Световно първенство по щахмат, Каляри, Италия (05-15 април); Международен турнир по Шахмат за купа София, България (09-12 май); 18-ти Международен турнир по шахмат за хора с увредено зрение, гр. Ниш, Сърбия (01-03
юни); Балканска лига по голбал, гр. Търгу Муреш, Румъния (01–04 август);
Световно първенство по шоудаун, гр. Олбия, Италия (30 септ. – 06 окт.);
Второ отборно Европейско първенство по шахмат, гр. Калиманещи, Румъния
(05-13 окт.); Първи световен клубен шампионат по футбол за незрящи „Равни
възможности”, гр. Бургас, България (26 и 27 окт.); Европейско първенство по
голбал група “C”, гр. Акуила, Италия (27 октомври – 3 ноември).

23 000 лв.

Подготовка по вид спорт на спортисти и/или отбори за участие в състезания
от МСК. Провеждане на спортни лагери
Месечни средства на треньори, осъществяващи подготовката за участия в
МСК

5 000 лв.
4 500 лв.

Материално техническо осигуряване
Закупуване на екипировка и оборудване за голбал, шоудаун, стрелба с лък,
шахмат, лека атлетика.

15 000 лв.

Хонорари
Хонорари на треньори, трениращи групи по различни видове спорт, съобразно подадени данни от спортните клубове и одобрени средства от ММС

16 000 лв.

Организационно-административни разходи
Плащане на членски внос в IBSA и IBCA, лицензионни такси за състезатели и
съдии, счетоводни и банкови разходи, офис консумативи и др. материали за
провеждане на мероприятията.

4 000 лв.

ОБЩО:

80 000 лв.

Забележка: Средствата, предоставени от ММС на ФСХЗУ, са утвърдени и се разходват по строго установен финансов план.
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ГОДИШНА КЛУБНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
През 2019 г. средствата, изразходвани за спортно-туристически мероприятия
от спортните клубове, са в размер на общо 193 682.39 лв. От тях предоставени:
От общините

73 331.00 лв.

Дарения

4 540.00 лв.

ССБ

6 360.50 лв.

Членски внос

6 221.00 лв.

Проекти, както следва:
ММС

8 579.00 лв.

Други проекти

72 450.89 лв.

Други

23 000.00 лв.
ОБЩО:

193 682.39 лв.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХ
През 2019 г. са спечелени общо 8 проекта от 7 спортни клуба.

1.

СКИ „Атлет” Варна
•

програма „Спорт“ към Община Варна – Ски лагер в местност Юндола и
Параолимпийски турнир по шоудаун, шахмат, тенис на маса и плуване;

•

2.

програма за „Спорт за свободното време“ към ФСХЗУ.

УСК „ Болид” София
•

Проект по „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания” (за
състезателна и тренировъчна дейност).

3.

СКИ „Витоша” София
•

проект към Столична община – Организиране и провеждане на първи
турнир за „Купата на София” по шоудаун – 3 215 лв.

4.

СКХУ „Доростол 2011” Силистра
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•

проект към АХУ – Провеждане на Квалификация за индивидуално
Европейско първенство по шахмат за незрящи – 18 000 лв.

•

Проект към БФКБ по програма за развитие на спортните клубове –
тренировъчна дейност ДСК, МСК и др. – 4 579 лв.

5.

СКХЗУ Плевен
•

проект към АХУ – „Таблата – достъпен спорт за хората със зрителни
увреждания” – организиране и провеждане на Държавно първенство по
спортна табла – 17 666.50 лв.

6.

СК „Успех” София
•

проект към АХУ – организиране и провеждане на Първи национален
турнир по спортен триатлон за незрящи – 17 994 лв.

7.

СКХЗУ „Феникс” Монтана
•

проект към АХУ – „Спортният риболов – ефективна социална рехабилитация и интеграция” – организиране и провеждане на държавно първенство
по спортен риболов за незрящи – 15 665.37 лв.

Вижда се, че и през настоящата година, съвместно федерацията и спортните
клубове са осигурили повече от 270 000 лв. за спортно-туристическа дейност за
хората със зрителни увреждания. В това число не са включени средствата,
предоставени от ЦУ на ССБ, което означава, че с тях сумата надхвърля 300 000 лв.
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ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Редовните членове към м. октомври 2019 г. в спортните клубове, членуващи
във федерацията, са 836. Редовно картотекираните състезатели са 716.
ФСХЗУ продължава да ползва абсолютно безвъзмездно офис-помещение,
предоставено от ССБ, находящо се в ЦУ на ССБ. Също така ползва мобилен номер
(част от телефонната група на ССБ), което обстоятелство дава възможност за евтина и
бърза комуникация с клубовете. Федерацията продължава да получава подкрепата на
ССБ, както логистична, така и материална.
Продължава функционирането на имейл-новинарския спортен канал на
федерацията, чрез който се публикува информация за минали и предстоящи
събития. Всички клубове, които подават новини, също спомагат за по-добрата работа
на канала.
Редовно се обновява с новини фейсбук страницата на Федерацията, както и
фейсбук група, която е предназначена за всички, които се интересуват от спорта сред
хората с нарушено зрение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Накрая, следва да отбележим, че и тази, 2019 г., беше изключително
динамична и наситена с множество спортни прояви за нашата Федерация. Участието
на наши състезатели на световни и европейски първенства, както и на други
международни състезания, показва, че Федерацията, съвместно с клубовете, Съюза
на слепите в България и другите си партньори, прави всичко по силите си, за да
може международният авторитет на държавата да се издига все повече.
Количествените показатели като надпревари и участници, е висок, остава ни да
подобрим качествените измерения.
Не може да не отбележим, че продължаващото нарастване средната възраст на
националните ни отбори във всички видове спорт, е най-ярко светещата червена
лампичка, която към момента не намираме начин да изгасим. Нуждаем се от тяхното
подновяване и подмладяване, което може да стане само при наличието на висока
конкуренция и по-богат избор на млади надежди във всеки спорт, който развиваме.
Други червени лампички, които натрапчиво светят са: апатията, незаинтересоваността на значителен брой от хората, липсата на постоянство у голяма част от
състезателите, липсата на ученици и младежи. Една и то основна, червена лампичка,
която спира учениците от физическа активност и спорт, се намира в полилея на
държавата. За да бъде изгасена, ние имаме нужда от държавната подкрепа за
изготвяне и прокарване на държавна политика в областта на физическата активност
и спорта на учениците със зрителни увреждания, които понастоящем нямат
възможност да спортуват в общообразователните училища, където учат.
През следващата 2020 г. ни предстои едно значимо събитие, каквото е
домакинството на европейското първенство по шоудаун. Убедени сме, че ще
положим всички усилия, за да може България още веднъж да получи международно
признание като великолепен домакин.
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Вярваме, че държавата, Столична община, бизнесът, медиите, нашите НПО
приятели и обществото, ще ни подкрепят, за да затвърдим убеждението, което
изградихме от Световното първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи през
2018 г., че България е надежден, солиден и отличен организатор на прояви от найвисок ранг.
Европейското първенство по шоудаун през 2020 г. ще се проведе под
патронажа на президента на Република България Румен Радев, което е ясен знак, че
държавата ни подкрепя.
Общо събрание на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”
Дряново, 29 ноември 2019 г.
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