Българска федерация по фехтовка
Правилник за дейността на мениджърите на оръжия
Утвърден от УС на БФФ с Решение№1 по Протокол №114 от 3 юни 2020 г.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ НА ОРЪЖИЯ
Предмет
Чл.1. Този правилник урежда реда за определяне на мениджърите на оръжията
към Българската федерация по фехтовка (БФФ) и правилата за тяхната дейност.
Мениджъри на оръжията
Чл.2. (1) Към БФФ има трима мениджъри на оръжията – по един за всяко оръжие
(рапира, шпага и сабя).
(2) Мениджър на оръжие може да изпълнява и длъжността „треньор на
националния отбор“.
Определяне и освобождаване на мениджърите на оръжията
Чл.3. Управителният съвет (УС) на БФФ със свое решение определя мениджърите
на оръжията и ги освобождава.
Основни функции
Чл.4. (1) Мениджърите на оръжията подпомагат УС на БФФ при определянето и
осъществяването на стратегията за развитието на българската фехтовка.
(2) Мениджърът на съответното оръжие и треньорът на националния отбор
решават заедно въпросите, свързани с методиката, подготовката и участието на
състезателите за всички възрасти в Олимпийските игри, в Световните първенства, в
Европейските първенства, в регионална първенства и в международните турнири по
фехтовка.
(3) Мениджърът на съответното оръжие планира, отчита и анализира
представянето на състезателите в състезанията по фехтовка и отговаря за подбора на
водещите треньори на националните отбори за отделните възрасти.
(4) В своята дейност мениджърите на оръжията се ръководят от и стриктно
прилагат правилниците на Международната федерация по фехтовка, както и
нормативните актове на българското законодателство и вътрешните актове на БФФ.
(5) УС на БФФ утвърждава направените от мениджърите на оръжията
предложения.
Права и задължения на мениджърите на оръжията
Чл.5. Всеки от мениджърите на оръжията:
1. изпълнява решенията на УС на БФФ;
2. представлява своето оръжие пред УС на БФФ;
3. подготвя и внася в УС на БФФ проекти, свързани с дейността и
развитието на фехтовката в България;
4. подпомага организирането на и координира тренировъчната дейност по
съответното оръжие в клубовете в страната;
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5. прави предложения до УС на БФФ за поощряване или за наказване на
клубове, състезатели и/или треньори;
6. внася за обсъждане и утвърждаване от УС на БФФ предложения по
проектобюджета, които се отнасят до спортно-състезателната дейност;
7. оценява работата и представянето на състезателите от националните
отбори и на техните треньори, както в националните, така и в клубните отбори,
съобразно плануваните за спортно-състезателната година цели и задачи;
8. прави предложения за включване на треньори в курсове и семинари за
повишаване на квалификацията, организирани от БФФ, от Европейската конфедерация
по фехтовка, от Международната федерация по фехтовка и/или от Националната спортна
академия;
9. следи за изпълнението на и при необходимост – предлага промени в
годишните учебно-тренировъчни планове и на изписаните в тях тренировъчни и
специфични показатели;
10. заедно с треньорите на националните отбори определя състезателите и
съставите на отборите за всички участия в международния спортен календар;
11. предлага на УС на БФФ: проект за вътрешния спортен календар;
провеждането на спортни мероприятия; на обучителни семинари; на други спортни
прояви;
12. предлага на УС на БФФ реда за разпределение на материалнотехническото обезпечаване (МТО) за клубовете и за треньорите и следи за изпълнението
на този ред;
13. контролира подготовката на състезателите от националните гарнитури
и изготвя всички необходими справки за отчетност към Министерството на младежта и
спорта и към УС на БФФ.
Контрол
Чл.6. (1) УС на БФФ осъществява контрол върху мениджърите на оръжията по
спазването на Устава на БФФ, на този правилник, на другите вътрешни актове на БФФ и
на правилата и на актовете на Международната федерация по фехтовка.
(2) При установяване на нарушения по ал.1 УС освобождава мениджъра на
оръжие.
Правилникът е утвърден от УС на БФФ с Решение №1 по Протокол №114 от
3 юни 2020 г.
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