БФХГ И СПОРТНИТЕ
КЛУБОВЕ

Спортните клубове по художествена
гимнастика са редовни членове на БФ по
художествена гимнастика и като такива са
основното звено за развитието на спорта на
територията на Република България.
БФ по художествена гимнастика е
единствената лицензирана обществена
организация на територията на Република
България, която администрира спорта
художествена гимнастика.
Основните принципи на взаимодействие
между БФХГ и СКХГ, които ни водят са:
екипност
и
двупосочност
във
взаимоотношенията.

БФХГ
СКХГ

НО

Цялостната дейност на федерацията е
насочена в три основни направления, КОИТО
СА В ТЯСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
• Спортни клубове
• Национални отбори
• Популяризиране на спорта

БФХГ дава основните
насоки и цели за развитието
на художествената
гимнастика:
- На национално ниво
- На международно ниво

Осъществява
мониторинг върху
цялостната
дейност
Подсигурява
финансирането
на дейността

Популяризира
спорта

Подсигурява условия за
извършване на основната
дейност:
- Подготовка и възстановяване на
националните отбори
- Състезания, семинари и прояви
за развитие на спортните клубове
Съставя правила, нормативни
документи, регламенти, съгласувани
със законите на Република
България:
- Организира и провежда ДСК
- Организира и провежда
международни събития и състезания

Самостоятелност на управление на СКХГ
Спортните клубове като самостоятелни организации създават
своя собствена политика и стратегия на работа. Това зависи от
условията, при които работят и активността на треньорите и
ръководствата на клубовете.
Всеки клуб е редно да има разработени свои вътрешни
правила, които определят:
 Основните цели на клуба – на какво ниво ще развива спорта – масов
спорт или ВСМ, или ДЮС, и т.н.;
 Разпределението на работата – ще се работи екипно или всеки
треньор сам за себе си;
 Как ще се финансира;
 Как ще участва в дейността на федерацията;
 Как ще разпредели обективно участието на състезатели и
занимаващи се в състезанията от ДСК;
 Как ще контактува с родителите и доколко ще ги допуска в
дейността на клуба.
Федерацията не може да взима отношение по тези правила и
политики, при условие, че те не противоречат на нормативните
документи на БФХГ или законите на страната.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СКХГ, БФХГ
И НО

ДСК

СКХГ

Финансиране от страна на
СКХГ:
деца за листчета;
коменданти; странични
съдии при необходимост;
кетъринг; вода и кафе;
подаръци за участниците

БФХ
Г

Подсигурява
състезания за
всички
възрасти и
категории от
ДСК и
тяхното
финансиране

НО

Подпомага
създаването
на
състезатели
за
националнит
е отбори

Финансиране на ДСК:
наем зала
съдийски хонорари;
главното съдийско
ръководство; купи, медали
и грамоти; електронно
съдийско оценяване; видео
контрол; музикално
оформление; охрана;
медицинско осигуряване;
транспорт; монтаж и
демонтаж на килими и
подиуми

Разходи от
такси
правоучастие:
брандинг –
изработване и
наем на
ферми
реклама
лайфстрийми
нг
преграждения
- октанорни

Предлагат на БФХГ
състезатели за
придобиване или отнемане
състезателни права

Създава се
мотивация за
развитие на
състезатели и
треньори

С картотекирането
предоставя състезателни
права при определени
условия или ги отнема
също при определени
условия

ДСК определя
шампионите в
отделните
възрасти и
категории

Състезателите от
националните отбори
трябва да имат клубна
принадлежност.
Условията за предоставяне
на състезателни права са
предмет на договаряне
между клуб и състезател

Предоставя
възможност за
изява на
национално
ниво и
извоюване на
титлата
„Шампион“

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СКХГ, БФХГ
И НО

СПОРТНО-ПЕДДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

СКХГ

Повишава
квалификацията на
кадрите – съдии и
треньори

Регистрацията в НР на треньорските кадри е личен
или на клуба ангажимент

БФХГ

Организира и провежда
регулярно съдийски и
треньорски семинари

Съдейства за получаване или повишаването на
треньорския ценз

НО

Пвишава спортнотехническото ниво на
състезателите

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СКХГ, БФХГ
И НО

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

СКХГ

Повишава интереса и привлича
повече деца към спортуване.
Подпомагат организационно
провеждането на международни
събития и състезания

Дава възможност да се набират повече
средства от общини и спонсори.
Включват се безвъзмездно в организацията
на тези прояви

БФХГ

Инициира, организира и
провежда големи международни
форуми, семинари и събития.

Организира и провежда събития, кампании и
спектакли, с цел популяризиране на спорта и
повишаване на обществената му значимост.

НО

Осигуряват възможност за изява
на националния отбор.
Създават силно международно
лоби.
Популяризира състезателите от
НО и българския спорт у нас и в
чужбина

Популяризира спортистите, създава им
обществен имидж, предпоставка за бъдещо
по-добро кариерно развитие.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СКХГ, БФХГ
И НО

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СКХГ

Предоставят се подобри
условия на работа.

Дава възможност да се
включват се повече
занимаващи се от всички
възрасти, с което се
повишават приходите.

В замяна СКХГ получават
първа или втора категория и
допълнителни средства за
национален принос,
облекчава финансово клуба.

БФХГ

Подпомага
материално
спортните клубове с
уреди, оборудване,
трика и парични
средства, взети с
решение на УС.

Подсигурява мероприятия и
нормативна база за развитие
на Масовия спорт.

Подсигурява изцяло
издръжката, на състезатели и
треньори от НО, членове на
спортен клуб.

НО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СКХГ, БФХГ
И НО

НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ

СКХГ

С участието
на
специалисти
от СКХГ

БФХГ

Подсигурява
и организира
подготовката

НО

Централизира
на подготовка
Лагери Високопланин
ски,
възстановител
ни,
подготвителн
и,
предсъстезате
лни

Заедно с
треньорскот
о
ръководство
изготвя
стратегии за
успешното
представяне
на НО

Подсигуря
ва
участието
в МСК –
такси
правоучас
тие,
хотели,
изхранван
е,
транспорт

Ежедневно
изхранване,
възстановяване
–с
медикаменти,
добавки и
процедури,
медицински
прегледи,
медицински
интервенции

Контрол
на
подготовк
ата

МТО:Трика;
Екипировка –
тренировъчна
и
представителн
а; Музики;
Лактатни
изследвания

Консултации
от доказани
специалисти
и съдии

Дейността ни е тясно свързана и отговорността към
съвместната ни работа трябва да е споделена.
Всичко, което извършва БФХГ е в услуга на Вашата
дейност и е насочено в една единствена посока –
просперитет за целия спорт.
Нашите очаквания са за повече активност,
отзивчивост и дисциплина, проявени от ваша страна.
Обърнете повече внимание на Вашите вътрешни
правила и политики, за да улесним взаимно работата си.
Искрена благодарност към тези клубове, които
работят съвременно, проявяват изключителна активност и са
винаги заедно с нас в реализацията на всички големи
инициативи, които носят полза на целия бранш.
БФХГ е отворена за всички Ваши позитивни идеи и
предложения и ще подкрепя винаги добрите инициативи в
полза на добрия имидж и развитие на художествената
гимнастика в България!

Благодаря за вниманието!

