
ДОКЛАД  НА  СЕКЦИЯ  FSR за 2015г.

През изтеклия спортно-състезателен сезон секция FSR към БФКС организира и
проведе успешно държавното първенство в категория FSR.  То се проведе в три кръга
под формата на открити турнири. В София, както е известно, нивото на водата в езерото
в кв.  Дружба покрай строежа на метрото драстично спадна и все още не е възможно
провеждане на състезание.  За щастие язовир Синята река в Казанлък се напълни и там
се проведе кръг от държавното първенство. Корабомоделен клуб Русе организира и
проведе трите кръга от държавното първенство. Клуба се представи отлично като
организатор и ще му предоставим възможност да проведе кръгове от Държавното
първенство в категория FSR и през 2015г.

След завършване на Държавното първенство, на проведеното събрание на
секцията, се взе решение, за сезон 2015г. да има три кръга на Държавното първенство,
като те ще се проведат от Корабомоделен клуб Русе на язовир Пчелина в Разград и на
язовир Синята река в Казанлък.

През спортно-състезателен сезон 2014 членове на секция FSR към БФКС взеха
участие в няколко международни прояви през 2014г. Това са Световното Първенство на
Международната Федерация FSR-World в Десау (Германия) и турнирите в Орошхаза
(Унгария), Гонзага (Италия) и Равена (Италия).

Най-важното спортно събитие през 2014  г.  беше Световното Първенство за
категория FSR – V,H,O, което се проведе Десау, Германия. България участва в категория
FSR-V с пълен отбор при мъжете и един юноша. Световното Първенство беше отлично
организирано и проведено. Представянето на българския отбор беше много добро.
Юношата Александър Здравков се представи сравнително добре. Беше финалист в
категория 3,5см3,  но се класира на едва на седмо място.  На финала в категория 15см3

той се класира на второ място.  При мъжете борбата беше много оспорвана,  а
възможностите на голям брой състезатели изравнени.  В категория 3,5см3 във финала
беше Илиян Тодоров,  но след инцидент се класира на 9 място.  В категория 7,5см3 във
финала беше Радослав Димитров,  той се класира на 8  място.  В категория 35см3 във
финала беше Илиян Тодоров,  но след инцидент се класира на 7  място.  Всички други
наши модели се класираха извън финалите.

По време на Световното Първенство на Международната Федерация FSR-World в
Десау се проведе учредително събрание на което беше избран следният Управителен
съвет и Председател на новата организация:

President: Ian Folkson (UK)
Vice President: Erich Costa (France)
Treasurer: Lauren Daniel (UK)
Non European Representative: Landon Chin (Hong Kong)



V Representative: Robert Mecdorf (Poland)
O Representative: Anton Chernenko (Russia)
H Representative: Martin Fields (UK)
Junior Representative Ross Waumsley (UK)

В състава на УС половината от членовете са англичани и няма нито един
германец. За да се улесни администрирането на новата Федерация, тя се
пререгистрира в Англия.  За да няма асоциации с НАВИГА се смени и името на
Федерацията - INTERNATIONAL MODEL BOAT RACING ASSOCIATION (iMBRA).

Към настоящият момент iMBRA вече има свой устав и спортно-състезателен
правилник. Има и кандидат за организиране на Световното Първенство през 2016г.,
това е новата холандска Федерация DUTCH MODEL BOAT FEDERATION (DMF).
Подробности се публикуват на сайта на iMBRA - http://www.imbra-racing.com

Нова инициатива на  iMBRA е организирането на източна и западна състезателна
лига. Това са 4 - 5 международни турнири, като страните домакини са разделени на
географски принцип.  Новото е,  че класиралите се на първо място във всяка от
категориите в двете лиги получават право на участие в Световното Първенство като
допълнителна квота.

През настоящата 2015г. година НАВИГА е обявила че ще организира Световното
Първенство на секция FSR в Гьорлиц, Германия. Аз лично вече имам силни съмнения в
способността на НАВИГА да организира на ниво такова събитие в секция FSR.  Но ние,
планираме да участваме в това събитие най вече за да използваме възможността на
събранието на секцията да кажем в очите на Питър Шафт, Председател на секция FSR и
зам.Председател на НАВИГА, че заедно с ръководството на НАВИГА са се превърнали в
едни безплодни и арогантни бюрократи които съсипват нашият спорт и една 50
годишна организация изградена на плещите на много състезатели, съдии и спортни
деятели от цял свят.

инж. Пламен Здравков
Председател Секция FSR към БФКС


