
Отчет за дейността на секция „М”  

Моторни модели при БФКС за 2013г. 

 

 

 През изминалата спортно-състезателна година държавното 

първенство се проведе в три кръга- в градовете Харманли, Стара Загора и 

Габрово. 

Относно организацията на тези състезания: 

1. Харманли- отлични условия като полигони, търговски пункт с 

прилични цени, добра организация; 

2. Стара Загора- за съжаление в тукашния клуб останаха само Евгени и 

Любо и това неминуемо се отрази пагубно на организацията на 

състезанието. Полигоните бяха под всякаква критика, липсваха технически 

лица, на километър от полигоните нямаше къде да се нахрани човек. Вина 

за това имаме всички, които бяхме там, защото не помогнахме на 

домакините за нищо; 

3. Габрово- само суперлативи за екипа на главния съдия з.м.с.Алтимир 

Воденичаров. Впечатляваща бе бързината, с която Станислав, Пенев и 

техните сътрудници успяха да обработят резултатите от трите кръга и да 

направят крайното класиране. 

Най-важната проява за секция „М”- световното първенство се състоя в 

Гент, Белгия. Делегацията ни бе внушителна- 14 състезатели и 9 

технически лица. В крайното класиране по модели България зае 

престижното 4
-то

 място, изпреварвайки такива утвърдени сили като 

Украйна, Чехия, Полша… 

Това достойно класиране е плод на дългогодишната и целенасочена 

работа на секцията с децата. Димитър Марков стана четирикратен световен 

шампион, като грешка в последната обиколка в Еко- Стандарт му попречи 

да завоюва и пета титла, остана със сребърен медал. Такива постижения 

историята на секция „М” в NAVIGA не познава и едва ли ще бъде 

надминато скоро. 

Огромно израстване показа Александър Захариев, доказателство за това 

са двата му златни медала. Третият ни юноша- Симеон Тодоров също се 

представи отлично, успя да влезе на финала в Еко- Стандарт и да завоюва 

почетното пето място. При мъжете Георги Димитров остана шести в клас 

Еко- Мини, Петко Петков и Ивайло Горанов завоюваха съответно пето и 

шесто място в клас Мини- Моно. 

Активно бе участието на нашата делегация в Общото събрание на 

секцията, където бе избран нов ръководител- поляка Рафаел Чижевски. 



 

 

Класиране по нации на WM’13 в Гент, Белгия 

 

 

 
Златни Сребърни Бронзови 

CHN 11 10 8 

RUS 10 14 10 

D 4 5 5 

BG 4 1 1 

UKR 3 4 1 

B 3 2 3 

CZ 3 2 2 

F 2 - 2 

POL 1 2 2 

CHN HK - 1 - 

GB - - 2 

NL - - 1 

 

 

 

Състезателната година традиционно приключи на яз.Батак през месец 

септември. Там бе проведено и годишното Общо събрание на секция „М”. 

Бяха обсъдени и приети промени в правилниците на секцията. 

 

Председател секция „М” БФКС 

З.м.с. Петко Петков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


