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Настоящата Програма конкретизира задачите и основните направления за реализиране
на основните цели за развитие на скоковете на батут в България през следващия
Олимпийски цикъл 2017-2020. Тя набелязва основните приоритети и задачи, които
логично да се развият дългосрочно за още четири години до 2024 г.
Програмата е насочена основно в три направления:
 развитие на скоковете на батут в спортните клубове, като основно звено на
системата за разширяване обхвата на занимаващите се и създаване и изграждане
на спортисти.


постигане на високи спортни резултати на големи международни форуми
1. Спортни клубове

Основни задачи, за подобряване работата на спортните клубове:
 Подобряване на информационното обслужване в полза на клубовете –
създаване на нови софтуерни продукти за онлайн регистрации, обслужващи
картотеките и заявките за състезания;


Провеждане на повече семинари, дискусии, беседи и видео анализи с цел
повишаване квалификацията на спортно-педагогическите кадри;



Иницииране на семинари в помощ на треньорите при работата им с
подрастващите и контакта им с родителите;



Подобряване по места (по клубове) на медицинската и антидопинг
информация с цел превенция от травми и недопускане на нарушения от
незнание;



Стимулиране на доброволчеството и по-активното участие на клубовете от
страна на специалисти и треньори при организиране и провеждане на
събития и състезания от БФ Скокове батут;



Повишаване на конкурентността на Национално ниво



Подобряване на приемственоста между детско-юношеския спорт и спорт за
високи постижения.

2. Развитие на „Спорт за високи постижения”
2.1. Основни насоки за развитие на националните състезатели
2.1.1. Успешната подготовка и представяне на националниите състезатели са свързани
с ранната селекция и дългия период за изграждането им. Субективната страна на спорта
допринася за по-бавния процес на налагане на спортистите на международна сцена.
Това означава, че е добре планирането и стратегията за развитие на спортистите до
постигане на крайната цел, да се прави за четири години, т.е. за един олимпийски
цикъл. Съставът на националните отбори трябва да е изграден на по-широка основа,
предвид високия риск от травми и невъзможноста на някои състезатели да се адаптират
към натоварванията за по-дълъг период. Това предполага текучество в основните
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отбори и за да се избегнат замени в критични моменти е важно в подготовката да са
включени повече състезатели.
2.1.2. Сформиране на национални отбори в една възрастова група по-малка от тази,
която може да вземе участие в Международния спортен календар и включването им в
централизирана подготовка.
2.1.3. Участието в много международни състезания за успешното налагане на
българските спортисти.
2.2. Основни задачи
2.2.1. Повишаване нивото на конкуренция на национално ниво.
2.2.2. Осъвременяване на методиките за селекция, контрол и подготовка.
2.2.3. Създаване на условия за обективизиране на съдийството.

2.3. Средства за осъществяване
2.3.1. Създаване на единна система за подбор и подготовка на бъдещи национални
състезателки.
2.3.2. Осъществяване на контрол и наблюдение на развитието на спортисти, които имат
потенциал за попълнение на националните отбори.
2.3.3. Реализиране на по-добра приемственост между поколенията, осигуряване на
централизирана подготовка за по-голям кръг състезатели.
2.3.4. Провеждане на семинари и лагери за обмяна на опит и повишаване на
квалификацията с български и чужди специалисти.
2.3.5. Създаване на стратегия за налагане на състезатели на международна сцена.
2.3.6. Основни параметри за осигуряване на подготовката:


Тестове за подбор и селекция на НО



Наблюдение и контрол на подготовката



Регламент за определяне на състави за участие в големи първенства



Изготвяне на ежегодни индивидуални планове

2.4. Подпомагане на състезателите от националните отбори за тяхното подобро социализиране:


Подобряване на връзката с родителите и тяхната роля при изграждането на
състезателите като спортисти на високо ниво. Тяхната подкрепа за
адаптиране на спортистите към изискванията за работа в националния отбор
е от изключително значение.



Работа с психолог, за преодоляване на стреса и ежедневните натоварвания
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2.5. Международна политика и дейност


Участие на наши специалисти в структурата на Международна федерация
по гимнастика (ФИГ) и Европейския съюз по гимнастика (УЕГ)
(Техническите комитети по скокове на батут).



Организиране и провеждане на Световно първенство през 2017 г.



Организиране и провеждане на Интерконтинентален съдийски курс на
ФИГ през 2017 г.

2.6. Управленчески и кадрови потенциал
Включването на повече квалифицирани специалисти треньори, адекватното
възстановяване, работа с психолог, ще допринесат за отличните резултати на отборите
през целия цикъл. Професионалното отношение към подготовката и включването на
всички съвременни компоненти и тяхното финансиране, са основен фактор за доброто
представяне на спортистите и занапред.


Подобряване на кадровата обезпеченост в сферата на „Спорт за високи
постижения”, в това число финансово подпомагане на треньорите, работещи за
високо спортно майсторство;



Създаване на условия за приемственост между специалистите;



Провеждане на семинари за повишаване квалификацията на съдиите;



Положително представяне на спортните постижения и спорта пред обществото и
медиите.
2.7. Научно, Медицинско и Информационно осигуряване

От изключително значение за постигане на успешни резултати и осигуряване на
спортно дълголетие. Основно на спортистите от националните отбори, е прилагането на
съвременни научни, медицински и информационни методи и технологии.
За целта е необходимо:


Обезпечаване и внедряване на разработки и програми от специалисти на НСА и
ведущи български треньори за съвременни ефективни методи на подготовка,
спортни технологии и методики на обучение;



Модернизиране на системата за медико-биологично, психологическо и
педагогическо обезпечаване на НО по възрасти;



Оптимизиране на системата за навременни медицински грижи и възстановяване
за спортистите от разширените отбори;
2.8. Материално техническо обезпечаване
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Да се продължи оборудването със съвременни специализирани уреди
залите на спортните клубове с цел превенция от травми и по-качествен и
безопасен учебно-тренировъчен процес;



Да се подменят мрежи и пружини на батутите в спортните клубове,
когато е необходимо;



Да се подсигурят по мин. два сезонни екипа (тренировъчни и
състезателни), както и 2 официални екипа за участие в голямо състезание.



Да се подсигури съвременна компютърна и видео апаратура за
обезпечаване на ДСК и подготовката на НО.



Да се актуализира компютърната програма и оборудване за провеждане
на състезания от ДСК и МСК в България.

2.9. Финансиране
Финансирането ще се осъществява по две основни направления – от Министреството
на младежта и спорта (ММС) и от собствени средства.
2.9.1. Средствата от ММС се подсигуряват с кандидатстване с проекти по програмите
на Министерството, съгласно нормативната уредба регламентираща спорта в Р
България и действащото законодателство и подпомагат финансово следните дейности:


Националните отбори



Спортните клубове



Държавния Спортен Календар



Международния спортен календар



Организиране и провеждане на международни състезания на територията
на Р България



и други, допълнително възникнали средства пряко свързани с важни
дейности за обезпечаване работата на федерацията.

2.9.2. Средствата от собствени приходи се набират от спонсори, дарители и други
постъпления.
БФ Скокове батут ще подпомага финансово напълно или частично, следните дейности
и структури:


Държавния спортен календар (частично);



Международния спортен календар (напълно);



Участията на наши специалисти в международните структури и проявите,
свързани с дейността им;



Организиране и провеждане на големи международни прояви;
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Участия на чужди специалисти и съдии в наши прояви;



Подпомагане дейността на спортните клубове;



Трудовите възнаграждения на администрацията на БФ Скокове батут.

Осъществяването на Програмата за развитие на скоковете на батут 2017-2020 г. във
всичките и аспекти е дълготраен процес, който трябва да доведе до постигане на
основните цели на нашия спорт – успехи на международното спортно поле, завоюване
на медали от Световни и Европейски първенства, от Международни турнири, както и
разширяване дейността чрез масовизиране на скоковете на батут в България.
Ранната специализация, специфична за нашия спорт и субективното налагане на
спортисти, определят необходимостта от по-дългосрочно планиране и преливането на
тази програма към следващата до 2024 година.
Популяризирането на спорта сред младите хора и създаването на един положителен и
мотовиращ негов образ като социален феномен, е условие за постигане на здраве и
дълголетие на нацията.
За изпълнението на тази Програма, БФ Скокове батут залага както на човешкия фактор
с неговия висок професионализъм и отдаденост към каузата, така и на отличното
партньорство през последните години с всички държавни, общински институции,
подкрепящи нашите усилия и воля за победа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/СТОЯН ДИМИТРОВ/
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Програмата е утвърдена на заседание на УС на БФ Скокове батут на 12.12.2017 г.
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