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АНАЛИЗ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН
КАЛЕНДАР
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС
ЗА СПОРТНО – СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2019г.
УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПОРТНИТЕ И БОКСОВИ
КЛУБОВЕ ОТ СТРАНАТА
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Анализ
Относно: изпълнението на Държавния спортен календар на БФБокс за спортносъстезателната 2019 год.

Участие и представяне на спортните и боксови клубове от страната
Настоящият анализ дава възможност на всеки, който се интересува от развитието
на българския бокс да види и прецени какво е моментното ниво на спортните клубове по
бокс в страната, какви са положителните и отрицателните страни от тяхното развитие, а
също и какви са перспективите. Както е видно от приложените към анализа справки,
резултатите от тях определят три категории на боксови клубове на база тяхното участие и
класиране. Компонентите, даващи възможност на боксовите клубове направили 1000
точки да получават средства от Министерството на младежта и спорта. Това са
картотекирани състезатели, участници в състезанията, класиране до 10 място в
категориите и в отборните първенства, състезатели включени в националните отбори,
класиране от Национална боксова лига, национален принос и боксовите клубове
организирали домакинства от Държавния спортен календар за годината. Така се оформя
група от клубове, които със своето участие и класиране, а и принос към националния
спорт се категоризират като елит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БК Локомотив гр.София;
БК Русе – гр.Русе;
БК ЦСКА гр.София;
БК Кико гр.София;
Боксова Академия Боби Бояджиев гр.София;
БК Левски гр.София;
БК Севдалин Василев гр.Хасково;
БК Победа Черноморец гр.Бургас;
БК Червен бряг;
БК Черно море гр.Варна;
БК Априлец село Бояджик,
БК Мизия 80 гр.Плевен,
БК Балкан гр.Ботевград,
БК Локомотив гр.Русе.

Това са клубовете с най – голям точков актив и национален принос. От техните
редици са и най – големите надежди за бъдещето на българския бокс, поради което ще
отбележим техните имена: Ясен Радев, Николай Зафиров и Кирил Борисов (БК „Левски
гр.София“), Уилиям Чолов и Красимир Джуров (БК„БАББ гр.София“), Ергюнал Сабри
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(БК „Арда гр.Кърджали“), Радослав Росенов ( БК „Русе“), Стилян Христов, Даниел
Стефанов и Коста Симеонов (БК „Локомотив гр.София“), Николай Маринов (БК
„Локомотив Русе“), Емирджан Мехмед от (БК „Севдалин Василев гр.Хасково“), Даниел
Кирилов и Николай Рангелов (БК „Сторм гр.София“) и Шакир Стоянов (БК „Хасково“).
Безспорно най-голям успех през годината постигна мъжкия национален отбор,
който под ръководството на Старши треньор Хоел Аррате и неговите помощници
Валентин Поптолев и Александър Александров успяха да донесат бронзов медал от
Световното първенство по бокс за мъже чрез представителя на БК ЦСКА гр.София
Радослав Панталеев.
Националният отбор за юноши водени от Борислав Георгиев и Роман Цветков за
поредна година завоюва три Европейски титли, в лицето на Радослав Росенов (БК „Русе“),
Красимир Джуров (БК „Локомотив София“) и Уилиям Чолов (БК „БАББ гр.София“) от
Европейското първенство по бокс за юноши в Румъния и се нареди на второ място в
отборното класиране след Руската федерация. Представянето на България на
Европейското първенство за юноши и показаните спортно-технически показатели
доказаха, че са достоен резерв на най-добрите ни състезатели при мъжете.
Най-силното представяне при жените бе на Станимира Петрова (БК „Ивайло
Маринов“ гр.Варна), която завоюва 1-во място на Европейските игри в Минск и на
Габриела Димитрова (БК „Русе“) класирала се на 3-то място на Игрите. Известен спад
можем да отбележим на жените при представянето им на Европейското първенство,
където най-доброто класиране бе на Станимира Петрова (БК „Ивайло Маринов“ гр.Варна)
- 3-то място, а на Световното първенство не успяхме да завоюваме медали.
Като голям успех, считаме представянето на боксьорите ни на Европейското
първенство за младежи и девойки, което се проведе в град София. България бе
представена от 8 младежи и 4 девойки, от които завоювахме общо 8 медала – 2 златни, 2
сребърни и 4 бронзови медала. Европейски титли завоюваха Ергюнал Себахтин (БК „Арда
Кърджали“) и Ясен Радев (БК „Левски София“).
През изминалата година състезателите на БФБокс донесоха на България 91 медала
от международни турнири (28 златни, 25 сребърни, 38 бронзови), 20 медала от Европейски
първенства (7 златни, 5 сребърни, 8 бронзови), както и 1 бронзов медал от Световно
първенство.
Втората група боксови клубове са с епизодични проблясъци в участията на
състезания от Държавния спортен календар на БФБокс. Като на това ниво по-голяма част
от тях го дължат на отделни състезатели при мъжете и жените. Такива са:
•
•

Ивайло гр.Велико Търново;
Спартак гр.Плевен;
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•
•
•
•

Добруджа гр.Добрич;
Бокс за всички гр.София;
БК Омуртаг;
Ивайло Маринов гр.Варна;

от където са националните състезатели – Петър Белберов, Тинко Банабаков, Иван Мечков,
Златислава Чуканова, Мелис Йонузова, Станимира Петрова. В тази група е и БК НСА –
Перник, при него спадът в сравнение с нивото му преди 4 – 5 години е много сериозен без национален принос и 20-то място в класацията по точков актив за годината. Наистина
притеснително подобно сравнение може да се направи и за БК Добруджа гр.Добрич и
АСК Сливен – клубове с традиции в българския бокс, които в момента имат спад.
Към третата група клубове има такива, които в историята на българския бокс са
имали водещи позиции като БК Славия гр.София, със славни боксьори като Емил
Чупренски, Борислав Бояджиев, Георги Стоименов, Пламен Янков и др., а сега само една
шампионка при жените. БК Ямбол от ковачница за боксьори, също регистрира сериозен
спад. БК Габрово 91 - едва покрива изискванията за минимума от 1000 точки и с най –
фрапиращ спад в резултатите е БК Ботев гр.Пловдив - клуб с над 10 шампионски титли в
отборното класиране при мъжете, в момента е в дъното на таблицата с класирания.
Положително решение през годината от страна на ръководството на БФБокс бе
предоставянето на 300 точки на всеки клуб, който организира домакинство от Държавния
спортен календар на БФБокс.
В последната група боксови клубове, които в близкото минало са били част от
елита на българския бокс, сега взимат епизодично участие в състезанията от Държавния
спортен календар на БФБокс:
•
•
•

Академик гр.София;
БК Хасково;
БК Локомотив гр.Пловдив.

През тази година подробен анализ за всеки един клуб няма да правим, тъй като
приложените справки дават нагледна представа за нивото на всеки клуб от участията им в
Държавния спортен календар на БФБокс.
Пожелаваме Олимпийската 2020 година да бъде много успешна за българския бокс.

Експерт вътрешни Прояви към БФ Бокс г-н Димитър Армутлиев

