
Отчетен доклад на Председателя на секция  С – стендови модели 

за 2013г. 

Уважаеми колеги, 

        През изтеклата спортно-състезателна година успяхме да проведем две 

състезания от националния календар. Ежегодния национален турнир за купата 

„Мемориал Неделчо Шишков” и Държавно първенство, се проведе от  23-ти 

до 26-ти май в Гр. Пазарджик. Участие взеха ощо 51 модела. И тази година 

купа "Мемориал Неделчо Шишков" отново бе връчена на Деян Димитров от 

Шумен, член на Спортен моделклуб-Варна, за модел на Ингерманланд в М 

1/100. Отново имахме силно представяне в най престижния клас С-1.   

        Открития национален турнир на класи С  в Каварна се проведе от 1-ви до 

4-ти август. Участие взеха общо 52 модела. Там проведохме и Годишното 

събрание на секцията. 

         Организаторите в лицето на Димитър Ганчев и Стоян Станев се бяха 

постарали с организация на високо ниво. Традиционно имахме и гости-

участници от Украйна, Александра Цихович- съдия и Лариса Румянцева с 

модел на 50-оръдейния H.M.S. Leopard в С3. 

         От 22-ри до 29-ти септември в гр. Тимишоара, Румъния, се проведе 

поредното Европейско първенство в класи С на Световната федерация по 

корабомоделен спорт NAVIGA. Организацията по подготовка, пътуване и 

регистрация на състезателите, както и представянето на моделите и 

отпътуването им, както стана обичайно, беше на отлично ниво. 

Съревнованието премина в приятелска обстановка, без проблеми и 

конфликти. Взеха участие състезатели от 8 страни с 96 модела в 7-те класа. 

България бе представена от 16 модела в 4 класа. Резултатите са повече от 

впечатляващи, 9 златни, 6 сребърни и един бронзов медал. 

         В С-1 златни медали завоюваха  Диян Димитров, Надежда Игнатова, 

Кольо Гунешки, Славян Нарлев  и Любомир Ненов. 

         В С-2 златен медал за Иван Маринов. 

         В С-4 златен медал за Любомир Ненов и сребърен медал за Станчо 

Чанев. 

         В С-6 два златни медала за Евгени Генов, два сребърни за Славейко 

Петров, сребърни медали за Пламен Иванов, Евгени Еленков и Емил 

Нецов, и бронзов медал за Иван Костов. 

          Поради неявяване на двама съдии освен поканения Петър Игнатов, се 

наложи участието и на Евгени Генов като съдия, като двамата оказаха активна 

помощ на организаторите за което бе изказана благодарност към нашата 

федерация.          

           

 

 



         Тази година можем да се похвалим и с още едно мероприятие. 

Изложбата на наградени модели на международни състезания. Тя беше 

проведена в Националния Етнографски музей – София. Представихме завидна 

колекция от над 40 модели донесли награди от международни, Европейски и 

Световни първенства. Изложбата беше характеризирана като изключителна от 

гостите на откриването и от домакините. Желанието е да се превърне в 

традиционна. За голямо съжаление политическата обстановка в България не 

позволи отразяването в централните медии, но това в бъдеще ще бъде 

постигнато. Бих искал да изкажа специални благодарности на Петър Игнатов, 

за това че осъществи връзката с ръководството на музея и на Петко Петков от 

секция М за оказаната навременна логистична подкрепа. 

          Изключително горд съм да направя традиционната констатация - 

изминалата година дава основа за много добра равносметка. Участията и 

успехите ни показват че мястото на българските стендови моделисти е в 

световния елит на този спорт.  

 

 

27.01.2014г.                                   Председател на секция С 

Славян Нарлев 
 

 

 


