
ОТЧЕТ  
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

БИАТЛОН ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2021 – АПРИЛ  2022 г. 
 
 

Отчитаме поредна трудна, изпълнена с много труд на всички звена на БФ Биатлон 
година. Година, с която преминахме четиригодишен Олимпийски цикъл. Година в която 
се участва в Зимните Олимпийски игри – Пекин 2022 г. година свързана с проблеми и 
трудни решения.  Какво беше извършено през тази година: 
 
СПОРТНО ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ: 
 
 Последния сезон започна след направени отчети пред Управителния съвет на 
треньорите на национални отбори. Определен бе  и начина на подготовка за сезона 2020-
2021 г. Реши се Александър Касперович, Виталий Норицин и Борислав Панков да   
ръководят в подготвителния и състезателен период единен национален  отбор – мъже и 
жени, в състав посочен по-долу. През състезателния период към основния състав се 
присъединиха ваксмайсторите. Така се оформиха  отделни звена с които трябваше да 
изпълняваме основните цели и задачи  за сезона. Положителното е повишаване нивото 
на конкуренцията и резултатите са  видни. Към състава се присъединиха Благой Тодев и 
Лора Христова – млади състезатели. 
 

 
  Състав на националния отбор сезон 2021 – 2022 г. 

 
Име Длъжност 

Александър Касперович Старши треньор 
Виталий Норицин Помощник треньор 
Борислав Панков Помощник треньор 
Захари Димитров Физиотерапевт 
Владимир Илиев Състезател 
Димитър Герджиков Състезател 
Антон Синапов Състезател 
Благой Тодев Състезател 
Даниела Кадева Състезател 
Мария Здравкова Състезател 
Милена Тодорова Състезател 
Лора Христова Състезател 

 
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОДГОТОВКАТА 

 
1. Опознаване и изучаване на отделните състезатели в отбора 
2. Запазване на квоти за участие в СК за сезон 2021-2022 
3. Постигане на пълни квоти за участие в ЗОИ Пекин 2022 

 
 
 
 
 

II. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРОТИЧАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА 



 
 

Проведени лагери Национален отбор по биатлон Мъже и Жени 
 Дата Място Бр. дни Бр.състезатели 

1 11.05 - 29.05 Рамзау (Австрия) 19 8 
2 06.06 - 26.06 (Отепя) Руполдинг (Германия) 21 8 
3 04.07 - 24.07 Оберхоф (Германия) 21 8 
4 03.08 - 23.08 Белмекен (България) 21 8 
5 06.09 - 25.09 Руполдинг (Германия) 20 8 
6 03.10 - 22.10 Рамзау (Австрия) 20 8 
7 29.10 - 09.11 Белмекен (България) 12 8 
8 10.11 - 25.11 Обертилиях (Австрия) 16 8 
9 20.12 - 04.01 Риднаун (Италия) 15 3 
9 26.12 – 02.01 Хохфилцен (Австрия) 7 5 
10 26.01 - 04.02 Пекин (Китай) 10 8 
11 20.02 - 27.02 Руполдинг (Германия) 7 4 
Общо: 182 лагерни дни 



През подготвителния период се проведоха осем тренировъчни лагера, а в състезателния три 
по програма приета и утвърдена от УС на БФБ: 
 

Въпреки тежката глобална ситуция свързана с COVID-19 пандемията, ръководството на 
БФБ успя да обезпечи подготовката на отбора. Предоставени ни бяха всички 
необходими консумативи и материална база: 
- Необходимо количество тренировъчни патрони 
- La проби 
- Хранителни добавки 
- Кръвни анализи 
- Пулсомери 
- Колела за ролери 
- PCR тестове преди започване на всеки лагер 
- Тренажори Ercolina 

 
Всички тренировъчни лагери се проведоха в планираните центрове, само този в Отепя 
беше заменен с Руполдинг заради усложнената логистика. През май (на глетчер), юли 
(ски зала) и октомври (глетчер) в процеса бяха включени тренировки на ски. 
Предсъстезателната фаза на специалноподготвителния етап започна в Обертилиях от 
10 ноември. Новогодишният лагер беше проведен в Хохфилцен (за състезателите, 
които пътуваха до България след СК) и Риднаун. Подготовката за ЗОИ се проведе от 26 
януари в Пекин с първия възможен чартър. 

 
 

Общоподгтотвителен период 
 

• Вработващ етап 
 

Подготовката за сезон 2021-22 започна навреме от края на април по индивидуална 
програма и с първия общ тренировъчен лагер в Рамзау. Задачи: 

 
- Опознаване и изучаване на отделните състезатели в отбора 
- Укрепване на съединително-тъканните елементи на опорно – двигателния апарат 
- Развитие на силата на бавните мускулни влакна ( тип 1) 
- Увеличаване на капиляризацията 

 
• Базово рзавиващ етап 

 
Лагери: Руполдинг 

Оберхоф 
Белмекен 
Руполдинг 

 
На тези лагери като основни задачи имахме: 

 
- Укрепване съединително-тъканните елементи на опорно – двигателния апарат 
- Развите на техниката на придвижване 
- Развитие силата на бавните мускулни влакна ( тип 1) 



- Увеличаване на капиляризацията 
- Повишаване ударния обем и мощноста на сърцето 
- Повишаване на МАМ ( Максимална Алактатна Мощност ) 
- Развитие на анаеробения праг 
- Подобряване на основните навици в стрелково направление 
- Повишаване на силовата издръжливост на дълбоките коремни мускули 
- Развитие на силата на горните крайници 
- Подобряване на аеробните възможности на бързите мускулни влакна 

 

Специализирани теренни тестове 
Тест 3000 м 

 



Стрелкови тестове 

Тест 30+30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест 50 + 50 

 
 
 

Изпълнение на тренировъчните показатели Сезон 2021 – 2022 
Мъже 

СКИ 287 ЧАСА 

БЕГОВА РАБОТА 246 ЧАСА 

РОЛКОВИ СКИ 262 ЧАСА 

ВЕЛОСИПЕД 77 ЧАСА 

АЕРОБНО-СИЛОВ МЕТОД 47 ЧАСА 

ООЦН ( Общ Обем Циклично Натоварване ) 872 ЧАСА 

СИЛА (СТАБИЛИЗАЦИЯ + ОБЩА СИЛА И ПОДСКОЦИ) 68 ЧАСА 



СУХА СТРЕЛБА 40 ЧАСА 

СТРЕЛБА БЕЗ НАТОВАРВАНЕ 7200 Бр. 

СТРЕЛБА С НАТОВАРВАНЕ 4800 Бр. 

ОБЩО ИЗСТРЕЛЯНИ ПАТРОНИ 12000 Бр. 

 
ОБЩО ТРЕНИРОВЪЧНО НАТОВАРВАНЕ 
(ООЦН + СИЛА) 

 

940 ЧАСА 

РАПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗОНИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ (ООЦН) : 
LIT 
MIT 
HIT 

 
91% 
6% 
3% 

 
 
 
 

Изпълнение на тренировъчните показатели Сезон 2021 – 2022 
Жени 

 
СКИ 234 ЧАСА 

БЕГОВА РАБОТА 214 ЧАСА 

РОЛКОВИ СКИ 228 ЧАСА 

ВЕЛОСИПЕД 70 ЧАСА 

АЕРОБНО-СИЛОВ МЕТОД 42 ЧАСА 

ООЦН ( Общ Обем Циклично Натоварване ) 746 ЧАСА 

СИЛА (СТАБИЛИЗАЦИЯ + ОБЩА СИЛА И ПОДСКОЦИ) 68 ЧАСА 

СУХА СТРЕЛБА 40 ЧАСА 

СТРЕЛБА БЕЗ НАТОВАРВАНЕ 7200 Бр. 

СТРЕЛБА С НАТОВАРВАНЕ 4800 Бр. 

ОБЩО ИЗСТРЕЛЯНИ ПАТРОНИ 12000 Бр. 

 
ОБЩО ТРЕНИРОВЪЧНО НАТОВАРВАНЕ 
(ООЦН + СИЛА) 

 

814 ЧАСА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗОНИ НА ИНТЕНЗИВНОСТ (ООЦН) : 
LIT 
MIT 
HIT 

 
90% 
7% 
3% 



Представени са данни за максималната планирана и реализирана работа. Натоварването 
варира според поносимостта и възрастта на състезателите. 

 
 

Специално подгтотвителен период 
 

Лагери: Рамзау 
Белмекен 
Обертилиях 

 
- Повишаване мощноста на сърцето 
- Повишаване на окислителните свойства на бързите мускулни влакна ( тип 2 ) 
- Повишаване съкратителната мощност на бавните мускулни влакна 
- Усъвършенстване на техниката на ски бягане на тренировки с висока интензивност 
- Подобряване на основните навици на стрелба с висока интензивност 

 

III. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ НА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА 
 

- Олимпийски игри Пекин 
- 10 Световни купи 
- Световно първенство за младежи и юноши 
- Европейско първенство за младежи 

 
 

Реализирани резултати за сезон 2020 – 2021 г. 

Име СП – ОИ - жени ЕП - жени Св.купа-жени 
Милена Тодорова 48,58,54 8,11,41 24,29,8 
Мария Здравкова 97,78 - 46,73,74 
Даниела Кадева 88,53 - 41,65,53 
Лора Христова 10, 19, 19 - СП девойки - - 
Реализирани резултати за сезон 2021 – 2022 г. 
Милена Тодорова 52,17,31 - 15,17,22 
Мария Здравкова 50,78 - 70,50,86 
Даниела Кадева 86,84 - 64,61,75 
Лора Христова 89 

6, 3 - СП девойки 
45,46 113 

 
 

Реализирани резултати за сезон 2020 – 2021 г. 

Име СП – ОИ - 
мъже СП-юноши ЕП-мъже ЕП-юноши Св.купа-мъже 

Владимир Илиев 57,38,12 - 17 - 12,25,27 
Димитър Герджиков 49,58,50 - - - 39,49,50 
Антон Синапов 59,71 - - - 44,55,56 
Благой Тодев 93 11,9,11 - - 93,94,97 
Реализирани резултати за сезон 2021 – 2022 г. 
Владимир Илиев 61,31,25 - - - 13,16,19 
Димитър Герджиков 41,63 - - - 46,63,69 
Антон Синапов 85,56,55 - - - 48,51,67 
Благой Тодев 52,53 2,4,16 - 1 40,49,51 



IV. ИНДИВИДУАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКИ 
 
 
 
 
 
 
 

1. Владимир Илиев – Изпълни тренировъчната програма на 100%. Имаше 
проблеми със завишаване на предложената от треньорите работна 
интензивност, както и със стара травма в кръста, която беше лекувана 
медикаментозно. Успя да удържи функционалното си състояние на ниво от 
по-млада възраст, на два пъти беше в топ 10 бегово, а стабилно около топ 
20 през сезона. На ОИ беше в оптимално състояние – 9то бегово време в 
преследването. Слабост при него се явява способността да пренесе 
качеството на стрелбата от тренировките (около 95%) в състезателни 
условия, върху което беше и насочен фокусът в тренировъчния процес. При 
него е нужно осъзнаване на небходимостта за оптимизация и дозиране на 
тренировъчното натоварване и реализиране на стрелковия потенциал. В 
последния старт се наложи да участва болен заради крайното класиране по 
нации. 

 
 
 



2. Димитър Герджиков – Започна сезона след операция на коляното и в 
подготвителния период се подбираха индивидуални форми на натоварване 
с оглед на травмата и невъзможността за 100 процентово изпълнение на 
беговата работа. Нямаше проблем с динамиката на развитие на спортната 
форма през лятото, което личи от резултатите на писта. По-нататъшното му 
състояние трябва да се свърже с определена психологическа компонента, 
която не позволи да се реализира в състезателния сезон. Проблемът се 
пренесе върху стрелковите характеристики, предприемаше много промени 
по изготовката и оръжието, доби повече неувереност, особено на легнал. На 
ОИ направи добър за себе си старт в Индивидуалната дисциплина. Завърши 
участието си след Пекин и не стартира в последните 3 етапа за СК. 

 
 
 

 
3. Антон Синапов – В подготвителния период се наложиха някои 

индивидуални корекции свързани със стара травма в петата и беговата 
работа често се заменяше с други тренировъчни средства. Не можа 
пълноценно да изпълни един от ключовите лагери на Белмекен поради 
лични проблеми, които се пренесоха в състезателния период. Нямаше 
необходимата мотивация за натоварване и резултати, оттук и снижената 
състезателна скорост, която дойде на нормално ниво чак в края на сезона. 
Беше един от лидерите в отбора по стрелкови показатели в подготвителния 
период, но не можа да пренесе това в състезателни условия. На ОИ се 
представи прилично в комбинацията Спринт – Преследване. Проблеми със 
стрелбата от прав не се наблюдават в тренировъчния процес, даже при 
работа с висока интензивност. След стрелковия тест в Залцбург бяха дадени 
някои препоръки, на които трябва съзнателно сам да обърне внимание. 



 
 
 

4. Благой Тодев – Изпълни 100% от планираната работа, която беше 
съобразена с неговите възраст и квалификация. Общият обем на 
натоварването му през подготвителния период беше запазен в рамките на 
миналогодишния. Постигна се стабилизация и подобрена поносимост. 
Завоюва първите си точки за СК още при втория си сезон в елита. През 
декември бягаше на фона на отшумяващо заболяване от Остерсунд. През 
януари влезе в добра спортна форма и успя да я задържи до края на сезона. 
Въпреки натоварената програма, сложната логистика и големите 
адаптационни предизвикателства спечели при младежите златен медал на 
Европейското първенство и сребърен на Световното. За ОИ пътува със 
закъснение след позитивен резултат от Антхолц за Ковид и стартира на този 
фон. Постигна развитие и в бегово и в стрелково отношение. При него 
остава въпросът за набиране на достатъчно качествени чифтове ски за 
решаване на по-високи целеви задачи в СК в бъдеще. 



 
 
 

5. Милена Тодорова – Проведе пълноценна подготовка, изпълни 
натоварвания сравними с мъжката част от отбора. В стрелбата от легнал 
постигна много висока успеваемост 92% – на нивото на водещите световни 
биатлонисти. Проблемите на прав се решаваха с помощта на оръжейника в 
Оберхоф, внесоха се промени по приклада, беше приложено аналитично 
тестиране в лабораторията в Залцбург. До края на сезона се установиха 
причините, но нямаше възможност да се внесат необходимите корекции. 
По-нататъшната работа е изяснена и се налагат още промени по приклада. 
Общата стрелкова успеваемост остана в рамките на предходните години. 
Имаше развитие на функционалните възможности като трябва да се има 
предвид, че показаното подобрение от 1% в статистиката реално е около 2% 
защото в няколко старта участва болна. Декември – синузит с антибиотици, 
март – отново синузит. На ОИ дойде на 3та стрелба в група от състезатели 
от 6 до 10 позиция. На щафетата предаде първи пост четвърта на 12 секунди 
с една от най-високите скорости на бягане, особено на последна обиколка. 
Притежава високи аеробни възможности. За изграждането и като топ 
състезател има нужда от сериозен фокус върху взривната сила и 
максималните алактатни въможности на горни и долни крайници. 



 
 

6. Даниела Кадева – Има проблеми с щитовидната жлеза, които и се 
отразяват на здравето и не позволяват да поеме пълноценно натоварването. 
Към това се добави простуда през декември, счупена костица в стъпалото, 
операция и Ковид през януари. Получи се, че два месеца не стартираше или 
стартираше с травма или след боледуване. Започна да навлиза във форма в 
края на сезона през март. Налагат се отстраняване на здравословните 
проблеми и едва след това е възможен пълноценен тренировъчен процес, 
който да дава резултати. Не можа да изпълни в пълнота зададеното 
натоварване, функционалните проблеми се опоявиха още в началото на 
лятото. В състезанията през зимата се опитваше да компенсира с бърза 
стрелба, но това доведе до излишни грешки и се отрази на статистическите 
резултати. 

 

 

7. Мария Здравкова – Също има проблеми със здравето, които налагат 
оперативни решения. Без да се обърне внимание на това не е възможно 
првеждането на качествен тренировъчен процес с равитие на резултатите. 
Изпълни 80% от планираното натоварване с пропуски в отделни 



тренировки или цели тренировъчни дни. Преди първата купа прекара 
простуда, пропусна стартове от СК. На ОИ в Пекин направи нелошо 
Индивидуално. Има резерви в техниката на придвижване и в реализацията 
на стрелковите си възможности в състезания. 

 
 
 

 
8. Лора Христова – Като дебютант в нациолния отбор натоварванията и бяха 

значително занижени в сравнение с другите състезателки. Това касае както 
обемната, така и интензивната работа. Също боледува от простуда през 
декември, а през януари от Ковид. Имаше сложна програма с много полети 
и смяна на часови пояси. Направи 5 старта за СК, основно щафети. Добра 
спортна форма показа за основното си състезание – Световното първенство 
за девойки. Шесто място на Индивидуалното, трето в Щафетата и пропусна 
още едно влизане в шестицата на Спринта заради дисквалификация поради 
лична грешка. Има голям потенциал на аеробните възможности. Проведе се 
много работа за отстраняване грешки по техниката на придвижване. Като 
цяло усвои цялото планирано натоварване без отклонения. 

 
 

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

Сложен сезон откъм болести и травми. Необходим е лекар в отбора за оперативен 
контрол и лечение на индивидуални заболявания. През декември почти всички изкараха 
простудни болести – синузит, гърлобол, кашлица. Някои Коронавирус през януари и 
март. Медикаментозното възстановяване беше осигурено на необходимото ниво. 
Физикалното възстановявяне се обезпечаваше адекватно чрез мобилни и локални 
съоръжения и с активната работа на Захари Димитров, който също подпомагаше и 
тренировъчно - състезателния процес винаги, когато се налагаше. 
Подготовката беше оптимизирана след първия съвместен и опознавателен сезон. Най- 
голямо внимание се обърна на техниката на придвижване на ски и ролери, в 
подготвителния период бяха изполвани тренировки на сняг, като специфично средсво 
за нашия спорт. Закупени бяха нови тренажори Ерколина, с помощта на които локално 



 

се повиши нивото на аеробните възможности на раменния пояс и ръцете 
с последващо пренасяне върху специалната работа. 
Голямо внимание беше обърнато на стрелбата в стресови условия, с 
натоварване и и без. На съкращаване времето на изготовка до първи 
изстрел и на оптимизиране на времевата структура на стрелбата до нива 
състезатели от СК. Беше проведен стрелкови тест- анализ в Залцбург, 
който даде ценна информация за всеки състезател и тя трябва да се 
използва и допълва занапред. 
Обезпечаването на добри ски остава ключов фактор за представянато на 
отбора. В момента се разчита главно на личните контакти с 
представителите на Фишер. Също важен момент е съхранението и 
обогатяването на опита на вакс екипа, който досега се справяше 
адекватно с много по-добре обезпечената конкуренция на водещите 
отбори. 

 
 
 

                                                
 

I. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА И 
УЧАСТИЕТО В СЪСТЕЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР 
ПО БИАТЛОН ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ:  

 
      През  специално-подготвителния период  (макроцикъл 2) на централизирана 
подготовка в отбора бяха повикани по разширен състав от състезатели, за 
разлика от лятото където бяха общо 4  (3 момичета и 1 момче). На първия 
подготвителен лагер в Банско през м. Октомври с отбора бяха 6 момчета и две 
момичета, обезпечени от 2-ма треньори. 
На следващия лагер, който се проведе в Рамзау (Австрия), състава беше доста 
редуциран, (финансова гледна точка) като там заминаха само състезатели с 
големи шансове за покриване на квота за Световна купа (Валентина Димитрова, 
Стефани Йолова, Васил Зашев и Константин Василев плюс треньорите Н. 
Захаров и И. Пенев. Двайсет дни след заминаването на първата група в Австрия 
на подготовка се присъединиха и останалата част от отбора водени от Момчил 
Кинов, като той веднага замина с една част от отбора (4 човека) на лагер в Мартел 
(Италия), който беше организиран и обезпечен от международния съюз по 
биатлон (МСБ), а останалата част от отбора (5 човека) + 2 треньори и една 
готвачка останахме на подготовка в Обертилиах (Австрия) до започването на 
първата Младежка европейска купа 8.12.2022г. 
Състав юноши за подготовка и участия в международни състезания: Васил 
Зашев – 2002 г, Константин Василев – 2003 г, Благовест Стоянов – 2002 г, 
Красимир Атанасов – 2002 г, Цветан Данаджиев – 2004 г и Зафер Велиев – 2004 
г. 



 

Състав девойки за подготовка и участие в международни състезания: 
Валентина Димитрова – 2003 г, Стефани Йолова – 2003 г, Лора Радковска – 2003 
г и Вяра Чолакова – 2004 г.  
Пояснение: Лора Радковска беше изцяло на самостоятелна подготовка през 
цялата година, като тя си беше завоювала място в отбора по изготвена от лятото 
ранглиста и се включи с отбора само в самите състезания. Всички разходи за 
нейната подготовка (изключение лагера на Белмекен преди световното) и голяма 
част от разходите по състезанията бяха обезпечени от нейния баща и треньор Г. 
Радковски. 
Треньори: Николай Захаров и Илиян Пенев. 
Ваксмайстор: Илиян Пенев. 
   Този състав на практика се оформи от изготвена ранглиста, която се взеха 5 
най-добри резултата на всеки един състезател от 7 контролните състезания, след 
което по точкова система се определиха първите 6 юноши и 4 девойки.  
Като цяло всички лагери минаха успешно и ползотворно, като подготовката се 
осъществяваше на високо ниво. На по-голямата част от лагерите и състезанията, 
състезателите бяха здрави и в добро кондиционално състояние. Имаше малки 
изключения с почти всички, включително и треньорите, който преминаваха с 
леки настинки или леки форми на Ковид 19, но за щастие всичко отминаваше 
бързо и леко. Изключение беше само Благовест Стоянов (Банско), който на 
първия лагер на сняг в Австрия дойде болен, за което треньорското ръководство 
не знаеше, а той дори не ни уведоми, след което нещата при него с болестта се 
задълбочиха и с наближаването на първите стартове, той вече беше доста 
отпаднал и не можа да вземе участие, а даже ни се наложи да го отпратим за 
България за по-подробен преглед и диагноза. При прибирането му в България е 
направил преглед и подробни изследвания и се оказа, че той е развил двустранна 
бронхопневмония. На практика сезона за него приключи за жалост още преди да 
е стартирал с тази диагноза. Това е причината той да не вземе никакво 
международно участие през този сезон. 
 
    

1. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЛАГЕР-СБОРОВЕ: 
 
Дата Място Възрастова 

група 
Брой 
дни 

Брой 
спортисти 

Брой 
треньори 

11-24.10. 
2021г. 

Банско Юноши  
Девойки  

13 8 2 

05-15.11. 
2021г. 

Рамзау Юноши  
Девойки  

10 4 2 

16-26.11. 
2021г. 

Обертилиах Юноши  
Девойки  

10 4 2 

26.11-08.12 
2021г. 

Обертилиах Юноши  
Девойки  

12 5 2 + 
1 готвачка 

28.12-04.01. 
2022г. 

Банско Юноши  
Девойки  

7 4 2 



 

04-18.02. 
2022г. 

Белмекен Юноши  
Девойки  

14 6 2 

07-18.03. 
2022г. 

Банско Юноши  
Девойки  

11 4 2 

 
 
 
    
    Както минала, така и тази година с отбора пътува готвачка, (за лагерите в 
чужбина)  което пак е голям плюс и по отношение на количеството и качеството на 
храната, така и по отношение на спестяване на не малко средства. 
След лагера на сняг в Австрия и участието в МСБ купите за младежи и девойки и 
мъже и жени  се прибрахме в България и за около 7 дни всички бяха на   
децентрализирана подготовка по местните клубове. На 28 декември по решение на 
треньорското ръководство се взе решение на лагер на Банско да заминат само две 
девойки и двама младежи (финансова гледна точка).  
  На 05.01.2022г. отборът замина за участие в ИБУ купа №4 за мъже и жени в 
Осръбле (Словакия) 
Треньори: Илиян Пенев, Николай Захаров и Борислав Панков. 
Ваксмайстори: Илиян Пенев и Борислав Панков. 
Състезатели: 
Девойки: Валентина Димитрова, Лора Христова и Стефани Йолова. 
Младежи: Васил Зашев, Константин Василев, Николай Тодоров и Красимир 
Атанасов. 
 От Словакия осъществихме пътуване директно до Словения (Поклюка), където 
предстоеше Младежка МСБ купа №3. На тази купа към този състав от състезатели, 
които бяха в Словакия се присъединиха още двама юноши и две девойки (Зафер 
Велиев 2004, Цветан Данаджиев 2004,  Лора Радковска 2003 и Вяра Чолакова 2004), 
като специално за двете новодошли момчета, тези стартове на тази купа, както и 
един старт от младежката ИБУ купа №2 в Мартел (Италия) бяха контролни 
състезания за определяне на окончателен състав при мъжката част за ЗМОФ Вуокати 
2022г. 

 След приключването на тази купа директно за България се прибраха по-
малките ни състезатели (Зафер Велиев, Цветан Данаджиев и Вяра Чолакова). 
Останалата част от отбора остана на същото място в Поклюка, тъй като предстоеше 
Младежко Европейко първенство.   
Към този състав на отбора се присъединиха и двама състезателя от „А“ отбора – 
Благой Тодев и Лора Христова и помощник към треньорското ръководство  
Борислав Панков. 
   Веднага след Младежкото Европейско първенство целия отбор се прибрахме 
в България и всички бяха на децентрализирана подготовка по местните клубове за 
период от 10-11 дни. 

 От 04 до 18 февруари отборът се качи на подготвителен лагер на Белмекен, 
който беше насочен  за подготовка към Младежкото Световно първенство в 
Солджър Холоу (САЩ).  



 

Състава на този лагер беше от 3 девойки и 3 младежи потенциални участници на 
Младежкото Световно + 2 треньори. 
 
Състав за Младежко Световно Първенство Солджър Холоу (САЩ) 2022г.: 
Треньори: Илиян Пенев и Александър Каспирович. 
Ваксмайстори: Александър Младенов, Стефани Попова и помощник Илиян 
Пенев. 
Състезатели: 
Девойки до 19 г.: Валентина Димитрова, Лора Христова, Стефани Йолова и Лора 
Радковска. 
Юноши до 19 г.: Константин Василев. 
Младежи до 22 г.: Благой Тодев и Васил Зашев. 
  
След завръщането на отбора от Младежкото Световно в САЩ (на 3ти март) 
всички се прибраха по родните клубове за един възстановителен микроцикъл, 
след което от 7 до 18 март отборът отново се събра за последния подготвителен 
лагер за сезона на Банско, който беше подготовка за ЗМОФ Вуокати 2022 г. 
На този лагер участваха само потенциалните участници в този фестивал на 
базата на квотите, които имахме отпуснати от БОК (2 девойки, 2ма юноши) + 
2ма треньори. 
 
Състав за Зимен Младежки Олимпийски Фестивал Вуокати 
(Финландия) 2022г.: 
Треньори: Николай Захаров и Илиян Пенев. 
Ваксмайстори: Мирослав Пандуров и Илиян Пенев. 
Състезатели: Валентина Димитрова, Лора Христова, Константин Василев и 
Зафер Велиев. 
 
Зимния Младежки Олимпийски Фестивал, който бе на два пъти отлаган от 
миналата година (Ковид 19) в крайна сметка се проведе във Вуокати 
(Финландия), където беше обявен още от самото начало. 
Дисциплините, които бяха в програмата на този младежки олимпийски 
фестивал бяха: Спринт, Индивидуално и Двойна смесена щафета. 
 На спринта при девойките нашите момичетата направиха силен старт, като и 
двете ни състезателки направиха по една грешка на стрелбата от положение 
прав и се класираха съответно: Валентина Димитрова 6-та и Лора Христова 
11-та. 
При юношите на същата дисциплина Константин Василев с 2 грешки и Зафер 
Велиев с 4 грешки са съответно 11-ти и 57-ми. 
На индивидуалната дисциплина почти всички наши състезатели бяга малко 
по колебливи. Лора Христова тръгна добре състезанието с две чисти стрелби, 
но след това с 1 на легнал и 2 грешки на последната стрелба от прав с общо 3 
грешки я изпратиха на 10-то място.  



 

За Валентина Димитрова състезанието започна по много необичаем начин, 
като тя направи 3 грешки на първа стрелба от легнал и две грешки на първия 
прав, след което завърши с две чисти стрелби с общо 5 грешки и 23 място. 
Константин Василев също беше малко колеблив на стрелбата като започна 
състезанието с 2 грешки на първия легнал, след това с 1 на първия прав, след 
това пак 1 на легнал и 2 грешки на последния прав, с общо две грешки и добро 
ски бягане той се нареди на 22-ро място.  
Зафер Велиев направи сравнително приличен старт за неговите възможности 
като и той с общо 6 грешки зае 48 място от общо 62 финиширали състезатели. 
Последната дисциплина  на тази Младежки Олимпийски Фестивал беше 
двойната смесена щафета на 4х6км. На първи пост Валентина Димитрова с две 
чисти и бързи стрелби без допълнително презареждане и добро ски бягане 
предаде на втора позиция на втория ни пост Лора Христова, която добре 
тръгна и мина през първата стрелба от легнал само с един допълнителен 
патрон, след което пое водачеството и пристигна първа на втората и стрелба 
от положение прав. Там обаче явно имаше някакъв проблем със схващане на 
предкостниците и на самата стрелба изгуби много дълго време, използва 3-те 
допълнителни патрона и завъртя един наказателен кръг, това съответно ни 
отдалечи малко от лидерите и ни изпрати на 7-ма позиция във временно 
класиране, както и тя предаде на следващия ни мъжки пост в отбора Зафер 
Велиев, който също бяга прилично за неговите моментни възможности. 
Неговото преминаване през първата стрелба от легнал беше само с един 
допълнителен патрон, но на стрелбата от положение прав и той беше малко 
колеблив, като използва и 3-те допълнителни патрона и завъртя един 
наказателен кръг, което ни отпрати на 10-та временна позиция. 
Последния пост за нашия отбор беше Константин Василев, който с прилично 
бягане и с две чисти стрелби, без допълнителни патрони, премина с 3 места 
напред и в крайна сметка отбора ни завърши на приличното 7-то място. 
Като цяло добре преминаха стартовете (с малки изключения) и може би ни 
трябва още съвсем малко, за да направим класиране в призовата тройка. 
 

Таблицата на реализираното натоварване по отделните средства и 
режими на работа, е изготвена само, когато състезателите са в лагерна и 

състезателна обстановка! 
 

                               
 
 
 
Макроцикъл 2 План Изпъл. 

Брой дни  119    123 
 Тренировъчни дни    85      91  
Почивни дни   13     15 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ ЮСП  ЛЕНЗЕРХАЙДЕ 2020г, ОБЕРТИЛИАХ 2021г и 
Солджър Холоу 2022г. 

ДЕВОЙКИ до 19г 
 

 
Име 

 
Дата 

 
Място 

 
Дисциплина 

 
Нак. 

 
Прест.

на 
стр. 

 
Разлика  

 
Бегова 

разлика 

 
Класиране 

 
Брой 

участници 

 
 
 
 
 

ВАЛЕНТИН
А 

ДИМИТРОВ
А 

26.01.20 Лензерхайде Индивидуално 4 2:15мин 5:37мин 5:16мин 65 място 96 
27.02.21 Обертилиах Индивидуално 4 1:52мин 2:25мин 1:59мин 8 място 96 
23.02.22 Солджър 

Холоу 
Индивидуално 4 1:59мин 4:00мин 3:54мин 18 място 56 

28.01.20 Лензерхайде Щафета 0+4 1:25мин 0:51мин 1:11мин 13 място 22 
05.03.21 Обертилиах Щафета 0+2 1:12мин 0:02мин 0:11мин 7 място 22 
01.03.22 Солджър 

Холоу 
Щафета 0+2 1:01мин 0:08мин 0:33мин 3 място 14 

31.01.20 Лензерхайде Спринт 2 0:59мин 2:18мин 1:50мин 42 място     95 
01.03.21 Обертилиах Спринт 2 0:57мин 0:42мин 0:23мин 11 място     99 
25.02.22 Солджър 

Холоу 
Спринт 3 0:58мин 1:50мин 1:11мин 20 място     57 

02.02.20 Лензерхайде Преследване 3 1:46мин 3:28мин 1:24мин 31 място 60 
03.03.21 Обертилиах Преследване 4 1:56мин 1:51мин 0:49мин 14 място 60 

Състезателни дни   21     17 
Брой тренировки   195    198 
Тренировъчни часа   240    246 
Състезателни часа   10     8 
Общо часа  250    254 
      Режими на работа 
Тренировъчно средство в часове  КР АР1 АР2 СР АнР 
Бегова работа    24     22  15  15    
Ролки    18     18   4  17    1 0.30 0.10 
Ски   170    174  35  136    3   4  1.30 
ОФП     4      4    

   ОСП    10      9 
ССП    10     11 
ОСП 1 (суха стр.)    15     16 
Брой План Изпъл.    
Стрелкови трен.    70     71 
Стрелба в съст. усл    25     21 
Стрелба без нат.     5      6 
Стрелба с натов.    65     65 
Брой патрони 6 100  5 600 
Без натоварване  400   350 
С натоварване 5 700  5 250 



 

27.02.22 Солджър 
Холоу 

Преследване 3 1:50мин 3:50мин 1:27мин 12 място 57 

          
 
 
 
 
 

Л О Р А 
ХРИСТОВА 

26.01.20 Лензерхайде Индивидуално 4 2:40мин 3:56мин 1:43мин 43 място 96 
27.02.21 Обертилиах Индивидуално 4 2:14мин 2:37мин 1:48мин 10 място 96 
23.02.22 Солджър 

Холоу 
Индивидуално 3 2:41мин 2:15мин 2:18мин 6 място 56 

28.01.20 Лензерхайде Щафета 1+4 2:05мин 2:54мин 2:07мин 13 място 22 
05.03.21 Обертилиах Щафета 1+4 1:37мин 1:02мин 0:34мин 7 място 22 
01.03.22 Солджър 

Холоу 
Щафета 0+2 1:21мин 1:26мин - 3 място 14 

31.01.20 Лензерхайде Спринт 1 1:15мин 1:40мин 1:30мин 28 място     95 
01.03.21 Обертилиах Спринт 2 1:08мин 1:00мин 0:34мин 19 място     99 
25.02.22 Солджър 

Холоу 
Спринт - - дисквал. - -     57 

02.02.20 Лензерхайде Преследване 1 2:11мин 2:19мин 1:18мин 22 място 60 
03.03.21 Обертилиах Преследване 4 2:08мин 2:16мин 0:45мин 19 място 60 
27.02.22 Солджър 

Холоу 
Преследване - - не стартира - - 57 

          
 
 
 

 
С Т Е Ф А Н 
И Й О Л О В  

А 

26.01.20 Лензерхайде Индивидуално 5 3:03мин 5:57мин 3:45мин 69 място 96 
27.02.21 Обертилиах Индивидуално -         - дисквал.        - - 96 
23.02.22 Солджър 

Холоу 
Индивидуално 3 3:14мин 4:39мин 3:53мин 21 място 56 

28.01.20 Лензерхайде Щафета 0+3 1:53мин 1:38мин 1:39мин 13 място 22 
05.03.21 Обертилиах Щафета 1+5 2:06мин 1:35мин 1:10мин 7 място 22 
01.03.22 Солджър 

Холоу 
Щафета 0+1 1:24мин 0:09мин 0:41мин 3 място 14 

31.01.20 Лензерхайде Спринт 2 1:27мин 2:46мин 1:49мин 54 място     95 
01.03.21 Обертилиах Спринт 2 1:17 мин 2:21мин 1:39мин 44 място     99 
25.02.22 Солджър 

Холоу 
Спринт 4 1:32мин 2:50мин 1:13мин 32 място  57 

03.02.19 Лензерхайде Преследване 4 2:29мин 5:57мин 2:09мин 54 място 60 
03.03.21 Обертилиах Преследване 8 2:34мин 7:04мин 1:47мин 57 място 60 
27.02.22 Солджър 

Холоу 
Преследване 7 3:09мин 8:23мин 1:56мин 34 място 57 

          
 

Л О Р А 
РАДКОВСК

А 

26.01.20 Лензерхайде Индивидуално 5 2:54мин 6:50мин 4:39мин 75 място 96 
27.02.21 Обертилиах Индивидуално 4 2:33мин 6:18мин 5:46мин 46 място 96 
23.02.22 Солджър 

Холоу 
Индивидуално 6 2:38мин 9:51мин 7:21мин 45 място 56 

31.01.20 Лензерхайде Спринт 2 1:25мин 2:48мин 2:17мин 55 място     95 
01.03.21 Обертилиах Спринт 3 1:30мин 3:51мин 2:22мин 70 място     99 
25.02.22 Солджър 

Холоу 
Спринт 4 1:18мин 3:47мин 2:09мин 45 място     57 

02.02.20 Лензерхайде Преследване 8 2:42мин 8:20мин 2:27мин 60 място 60 
27.02.22 Солджър 

Холоу 
Преследване 5 2:42мин 8:46мин 2:23мин 39 място 57 

 
 

   
       СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ ЮСП ЛЕНЗЕРХАЙДЕ 2020г,  ОБЕРТИЛИАХ 2021г и 
Солджър Холоу 2022г. 

ЮНОШИ до 19г и МЛАДЕЖИ до 22г 
 

 
Име 

 
Дата 

 
Място 

 
Дисциплина 

 
Ст
р. 

 
Прест

.на 
стр. 

 
Разлика  

 
Бегова 

разлика 

 
Класиране 

 
Брой 

участници 

26.01.20 Лензерхайде Индивидуално 6 2:15мин 7:45мин 5:14мин 63 място 100 



 

 
 
 
 

В А С И Л  
З А Ш Е В 

27.02.21 Обертилиах Индивидуално 8 2:19мин 5:09мин 2:11мин 47 място 111 
24.02.22 Солджър 

Холоу 
Индивидуално 9 2:16мин 7:46мин 1:20мин 61 място 79 

28.01.20 Лензерхайде Щафета 0+3 1:22мин 2:52мин 2:13мин 16 място 24 
05.03.21 Обертилиах Щафета 2+6 2:01мин 2:24мин 1:11мин 15 място 24 
31.01.20 Лензерхайде Спринт 5 0:59мин 3:07мин 2:02мин 65 място    105 
01.03.21 Обертилиах Спринт 5 1:05мин 2:36мин 0:48мин 46 място     111 
26.02.22 Солджър 

Холоу 
Спринт 4 1:12мин 3:13мин 1:37мин 50 място     78 

03.03.21 Обертилиах Преследване 7 1:58мин 4:50мин 0:38мин 38 място     60 
27.02.22 Солджър 

Холоу 
Преследване 6 1:54мин 6:19мин 2:20мин 51 място     59 

          
 
   
  
КОНСТАНТ
ИН    
      
ВАСИЛЕВ 

27.02.21 Обертилиах Индивидуално 10 2:11мин 6:56мин 2:14мин 67 място 111 
23.02.22 Солджър 

Холоу 
Индивидуално 4 2:13мин 3:08мин 1:24мин 12 място 61 

05.03.21 Обертилиах Щафета 0+5 2:15мин 1:49мин 1:19мин 15 място         24 
01.03.21 Обертилиах Спринт 2 1:08мин 1:31мин 0:48мин 17 място    111 
25.02.22 Солджър 

Холоу 
Спринт 1 0:57мин 1:04мин 1:26мин 11 място     63 

03.03.21 Обертилиах Преследване 9 2:26мин 6:30мин 1:20мин 50 място     60 
27.02.22 Солджър 

Холоу 
Преследване 3 2:06мин 2:17мин 0:49мин 12 място     60 

                                                                 
 

От последното Младежко Световно първенство можем да обобщим, че имаме 
потенциал за в бъдеще  и в двата пола, които направиха силни стартове. Голям 
прогрес направиха момичета на щафета 3х6 км в състав: Валентина 
Димитрова, Стефани Йолова и Лора Христова, където бяхме в лидерите още 
от самото начало на състезанието и до последно не сме излизали от призовата 
тройка. В този състав и в това разпределение по постове, момичета участват 
на 4-то поредно световно първенство (2019 г – 17 място, 2020 г – 13място, 2021 
г – 7 място, 2022 г – 3то място).  

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА КУПА 
ДО 22г - ПОКЛЮКА 2022г И МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО 

ПЪРВЕНСТВО ДО 22г - ПОКЛЮКА 2022г 
ДЕВОЙКИ  

 
 

Име 
 

Дата 
 

Място 
 

Дисциплина 
 

Нак. 
 

Прест.
на 

стр. 

 
Разлика  

 
Бегова 

разлика 

 
Класиране 

 
Брой 

участници 

 
 
ВАЛЕНТИН
А 
ДИМИТРОВ
А 

19.01.22 Поклюка - еврп Индивидуално 2 1:44мин 2:34мин 2:32мин 20 място 92 
16.01.22 Поклюка - 

купа 
Ед. смес. щаф. 0+1 1:53мин 0:03мин 1:23мин 10 място 17 

20.01.22 Поклюка - еврп Дв. смес. щаф. 0+3 1:28мин 0:57мин 0:48мин 5 място 20 
15.01.22 Поклюка - 

купа 
Спринт 2 0:56мин 1:43мин 1:40мин 21 място     78 

22.01.22 Поклюка - еврп Спринт 2 1:12мин 1:39мин 1:21мин 20 място     90 
          
 
      Л О Р А 
ХРИСТОВА 

19.01.22 Поклюка - еврп Индивидуално 5 1:55мин 6:00мин 2:41мин 45 място 92 
20.01.22 Поклюка - еврп Дв. смес. щаф. 0+2 1:12мин 0:45мин 1:16мин 5 място 20 
22.01.22 Поклюка - еврп Спринт 4 1:11мин 3:13мин 1:44мин 46 място  90 

          



 

 
 

С Т Е Ф А Н 
И Й О Л О В  
А 

19.01.22 Поклюка - еврп Индивидуално 7 2:45мин 11:11мин 4:54мин 76 място 92 
16.01.22 Поклюка - 

купа 
Дв. смес. щаф. 1+5 2:21мин 3:23мин 2:15мин 14 място 17 

20.01.22 Поклюка - еврп Ед. смес. щаф. 1+7 3:49мин 3:58мин 1:19мин 17 място 22 
13.01.22 Поклюка - 

купа 
Спринт 3 1:27мин 4:17мин 2:47мин 38 място 73 

15.01.22 Поклюка - 
купа 

Спринт 4 1:21мин 3:30мин 2:06мин 50 място 78 

22.01.22 Поклюка - еврп Спринт 4 1:25мин 4:03мин 2:13мин 60 място 90 
          

 
Л О Р А 

РАДКОВСК
А 

19.01.22 Поклюка - еврп Индивидуално 3 2:32мин 9:46мин 7:37мин 75 място 92 
16.01.22 Поклюка - 

купа 
Дв. смес. щаф. 0+2 1:31мин 2:51мин 3:16мин 14 място 17 

13.01.22 Поклюка - 
купа 

Спринт 2 1:11мин 5:49мин 4:47мин 54 място     73 

15.01.22 Поклюка - 
купа 

Спринт 4 1:18мин 7:04мин 5:25мин 72 място     78 

22.01.22 Поклюка - еврп Спринт 6 2:21мин 7:46мин 4:02мин 84 място     90 

 
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ОТ МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА КУПА ДО 22г - ПОКЛЮКА 

2022г И МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ДО 22г - ПОКЛЮКА 2022г 
МЛАДЕЖИ  

 
 

Име 
 

Дата 
 

Място 
 

Дисциплина 
 

Нак. 
 

Прест.
на 

стр. 

 
Разлика  

 
Бегова 

разлика 

 
Класиране 

 
Брой 

участници 

 
 

В А С И Л    
З А Ш Е В 

19.01.22 Поклюка - еврп Индивидуално 5 2:09мин 4:40мин 1:55мин 51 място 109 
16.01.22 Поклюка - 

купа 
Ед. смес. щаф. 3+10 3:37мин 2:54мин 0:41мин 10 място 17 

20.01.22 Поклюка - еврп Дв. смес. щаф. 0+1 1:06мин 0:24мин 0:52мин 5 място 20 
13.01.22 Поклюка - 

купа 
Спринт 1 1:05мин 1:22мин 1:15мин 7 място  100 

15.01.22 Поклюка - 
купа 

Спринт 3 1:05мин 2:37мин 1:36мин 37 място    103 

22.01.22 Поклюка - еврп Спринт 2 1:10мин 1:58мин 1:50мин 33 място    110 
          

 
 

КОНСТАНТ
ИН В А С И 
Л Е В 

19.01.22 Поклюка - еврп Индивидуално 11 2:28мин 11:46мин 2:42мин 93 място 109 
16.01.22 Поклюка - 

купа 
Дв. смес. щаф. 4+4 1:52мин 4:45мин 1:56мин 14 място 17 

13.01.22 Поклюка - 
купа 

Спринт 5 1:10мин 4:14мин 2:13мин 58 място 100 

15.01.22 Поклюка - 
купа 

Спринт 1 1:04мин 1:54мин 1:40мин 16 място 103 

22.01.22 Поклюка - еврп Спринт 6 1:25мин 4:20мин 2:15мин 82 място 110 
 
 
 В долните диаграми са представени средната успеваемост на стрелбата от 
двете положения (легнал и прав и общо от двете стрелби) в % от всички 
международни състезания. В процентното разпределение влизат и  щафетите, 
като на тях отчитаме резултата без допълнителните патрони. 
 
 
 



 

 
 

 
                                                

 
От горе изнесените данни ясно се вижда процентно стрелбата на всеки 

един спортист. При Валентина Димитрова се получиха много добри стартове 
с отлични стрелби с изключение на 3-4 старта, където не се получиха нещата 
в стрелково отношение. 

В. Димитрова С. Йолова Л. Радковска В. Чолакова
Легнал 86 75 78 86
Прав 81 68 64 73
Общо 83 72 71 80

86
75 78

86
81

68 64
73

83
72 71

80

Успеваемост на стрелбата в % от всички 
международни състезания за сезон 2021-2022г 

при девойките

Легнал

Прав

Общо

В. Зашев К. Василев К. Атанасов Н. Тодоров З. Велиев Ц. Данаджиев
Легнал 63 67 62 56 80 85
Прав 74 79 62 56 71 40
Общо 69 73 62 56 76 63

63
67

62
56

80
85

74
79

62
56

71

40

69
73

62
56

76

63

Успеваемост на стрелбата в % от всички 
международни състезания за сезон 2021-2022г 

при юношите

Легнал

Прав

Общо



 

 При Стефани Йолова има известен прогрес през този сезон, особено във 
втората половина на състезателния период, където тя до голяма степен 
стабилизира стрелбата и на тренировка и на състезания.  
Лора Радковска принципно на тренировки добре стреля, но на самите 
състезания не се получаваше много добре, за което евентуално може да 
отговори нейния баща и треньор – Георги Радковски. 
При Вяра Чолакова има висок процент на успеваемост, но при нея стартовете 
за целия сезон са само 5. 
При мъжката част също имаме много напредък в стабилността на стрелбата 
най-вече при Константин Василев, като само на отделни стартове той не 
успяваше да се реализира добре в стрелково отношение.  
При Васил Зашев също имаме голям прогрес най-вече при трудната за него 
стрелба от легнал, къде е вдигнал двойно процента на успеваемост спрямо 
миналата година от легнало положение.  
При останала част от мъжката част имаме големи приливи и отливи в 
стрелково отношения. Все още имат нестабилност и слаба концентрация на 
отговорни състезания, като в отделни стартове някои от тях успяват да се 
съберат и да покажат реалните си възможности. 
 
 
   Броят на международните официални състезания за  сезон 2021-2022г., на 
отделните състезатели са както следва: 
 Валентина Димитрова - 18 старта; 
 Стефани Йолова             - 15 старта; 
 Лора Радковска              - 13 старта; 
 Вяра Чолакова                -   5 старта; 
 Васил Зашев                    - 17 старта; 
 Константин Василев      - 17 старта; 
 Красимир Атанасов       -   9 старта; 
 Николай Тодоров           -  8 старта;     
 Зафер Велиев                  -  7 старта;     
 Цветан Данаджиев       -  4 старта; 

 
      

       Материално-техническо осигуряване: 

    Обезпечаването  на екипировката на високо ниво при юношеския отбор 
от 10 човека е трудна задача от финансова гледна точка, но въпреки това се 
направи каквото бе по възможностите на федерацията за да се осигури макар 
и частична екипировка за  състезателите и в частност треньорите. 
Екипировката, която е получена от федерацията и раздадена на състезатели и 
треньорите е: 



 

• Ски: 
1. Валентина Димитрова – 5 чифта ски Фишер  
2. Стефани Йолова – 1 чифт ски Фишер 
3. Васил Зашев – 1 чифт ски Фишер  
4. Константин Василев – 1 чифт ски Мадшус  
5. Зафер Велиев – 1 чифт ски Фишер върнати  

 
 
 
 
 

• Обувки: 
1. Валентина Димитрова – Фишер 1 чифт 
2. Стефани Йолова – Фишер 1 чифт 
3. Васил Зашев – Фишер 1 чифт 
4. Константин Василев – Алпина 1 чифт 

 
• Щеки: 

1. Валентина Димитрова – 2 чифта one way  
2. Стефани Йолова – 1 чифт one way 
3. Васил Зашев – 1 чифт one way 
4. Константин Василев – 1 чифт one way 
5. Зафер Велиев – 1 чифт KV+ 

         
 

• Състезателни екипи (гащеризони),  шапки и ленти от българската 
фирма „Малоя“ по 1 брой. 

1. Треньори: Илиян Пенев. 
2. Състезатели: Васил Зашев, Красимир Атанасов, Зафер Велиев, Цветан 

Данаджиев, Константин Василев, Валентина Димитрова (2 бр), 
Стефани Йолова, Лора Радковска и Вяра Чолаковa. 

 
• Топлик (горно, долно) + елек на Craft: 

Треньори: Николай Захаров, Илиян Пенев. 
Състезатели: Васил Зашев,  Константин Василев, Валентина Димитрова, 
Стефани Йолова и Лора Радковска. 
 

• Ръкавици „Roecki“  на  основния състав по 2 чифта, на другите  по 
1 чифт. 

 



 

 

      По отношение на пушките искам да поясня, че всички пълнолетни 
състезатели вече имат извадени разрешителни чрез федерацията за пренос и 
употреба на огнестрелно оръжие и на повечето от тях федерацията ги е 
снабдила с малокалибрени пушки за биатлон, което е голямо облекчение за 
клубовете в сравнение с миналите години. Тези разрешителни много ни 
улесниха по отношение на транспорта, най-вече с преминаването по границите 
и не ангажираност на другите клубни треньори да пътуват специално за да 
прекарат пушките през граница. 
 Патроните с които се стреляше за тренировка през зимния период основно 
бяха“ SK“ (жълти),  като на официални тренировки и на всички стартове, 
основния състав от 4 човека (Валентина Димитрова, Стефани Йолова, Васил 
Зашев и Константин Василев) стреляха с тествани серийни патрони „Полар“, 
а всички останали в отбора с патрони „Полар“ от помощите на МСБ. 
      Обработката на ските на МСБ купите и Европейското младежко 
първенство се правеха основно от единия треньор Илиян Пенев.  За ЮСП в 
Солджър Холоу САЩ пристигнаха двама от ваксмайсторите ни от „А“ отбора 
– Александър Младенов и Стефани Попова + помощта на Илиян Пенев се 
получи добър ваксмайсторски екип.   
 По отношение на медикаментозното възстановяване имаме напредък и в тази 
част, като почти преди започването на всеки лагер и състезания, състезателите 
получаваха възстановяване от фирма „Спонсер“ . 
 
   
 
 
 
Изводи и препоръки:  
 
В обобщение можем да кажем, че имахме един сравнително успешен сезон и 
при двата пола. При девойките със запазването две квоти за световна купа при 
жените и успешно завършилото Европейско първенство с 5то място в 
смесената ни щафета. Също така успешното Световно юношеско първенство 
с  бронзовите медали от щафетите, както и призови класирания на Зимния 
Младежки Олимпийски Фестивал във Воукати (Финландия) с едно шесто, 
едно десето и 7мо място на смесените щафети. 
При юношите също имаме прогрес със спечелването на две квоти за световна 
купа при мъжете две единадесети места от Световното първенство в САЩ и 
едно единадесето място на Олимпийския Фестивала във Вуокати. 
При всички състезатели по време на целия зимен сезон имаше етапи на 
приливи и отливи по отношение на спортния резултат, това при някои се 
дължеше на прекалена премотивация, при други леки заболявания и 



 

неразположеност, но като цяло всички направиха и много силни стартове с 
добри класирания спрямо техните моментни възможности. 
 Има потенциал в този отбор, трябва още малко време и търпение за да се 
развиват постепенно потенциалните възможности на тези спортисти! 
 

ДЪЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР: 
 
За пореден път трябва да се отбележи, че благодарение на добри 

метеорологични условия в страната ни, а и поради участие на организатори на 
състезания от вътрешния спортен календар, проявите тази зима бяха 
сравнително добре.  Възрастовата група с въздушно оръжие проведе 3 старта 
– на Юндола  ДП и на Пампорово – к. Чепеларе и „Олимпийски фестивал“. К. 
„Троян Беклемето“ се проведе за юноши и девойки на Беклемето, а  ДП за 
средната възрастова група и ДП за най-голямата възраст с което ще 
приключим зимния сезон се проведе в Банско – комплекс  Бъндеришка поляна.  
От Български Олимпийски комитет са много доволни от начина на провеждане 
на „Олимпийски фестивал“ на Пампорово и обещаха, че такова състезание ще 
бъди включено и в техния спортен календар за следващи години.   БФ Биатлон 
финансира само Държавните първенства, както е определено и в договора с 
ММС и Федерацията не е в състояние да отделя средства за други спортни 
прояви, както и за други дейности извън записаните в Договора с ММС. Това 
може да стане само когато има достатъчно средства за покриване на другите 
дейности, но обстановката в страната е такава в момента, че не можем да 
достигнем до такава степен на финансова задоволеност.  

 Преди всичко трябва да се осигури подготовка и участие в състезания на 
националните отбори и всички съпътстващи дейности и екипировка около 
това. Особено сега когато всичко с първия ни отбор е свързано с осигуряването 
на участието в състезанията през 2022-23  г.   

През отчетния период се проведоха състезания от летния спортен 
календар при добра организация от страна на домакините –  Чепеларе, Троян, 
които проведоха Летните Държавни първенства, к. „Ростер“ и Балканската 
купа. В летния период на 2021 г. са залегнали  5 на брой състезания, които са 
по-леки за организация от гледна точка на времето.   

 Друг проблем, който стои пред  ръководството при подготовката на 
отборите у нас и провеждане на състезания от Държавния спортен календар: 
това е състоянието на спортните центрове за биатлон. Преди местните избори, 
министър Кр. Кралев обеща да подпомогне със средства на ММС 
ремонтирането на ролбана на „Ридо“ – Самоков и асфалтирането на 
площадката на стрелбището в Троян с цел бъдещо доизграждане на центъра за 
биатлон.  Засега, реални стъпки в това отношение е това, че са преведени 
обещаните суми от страна на ММС на Община Самоков и проекта се движи от 
Община Самоков, с надеждата, че през летния период, ремонта ще бъде 
завършен.  Там ще участва и БФ Биатлон с указания и съвети по 
строителството. на стрелбището и самия ролбан. Там е едно прекрасно място 



 

за практикуване на нашия спорт и ако това се осъществи, там може да стане 
основен  тренировъчен и състезателен център, както за национални отбори, 
така и за околните няколко клуба, но се оказа, че по строителството на този 
ролбан има още много работа за довеждането му до състояние за нормална 
работа.   

Освен това трябва да се продължи с усилията ни, да  настояваме да се 
предприемат и мерки за изпълнение на условията, които сме заложили в 
договора с концесионера – „Бороспорт“ за подобряване на условията на 
стрелбището, като: закупуването на установки и покриването на всичките 
установки , слагането на тоалетни, поставянето на нови контейнери, 
водоснабдяването и заснежаване  на долната част от пистата и др. Очевидно е 
че това не е направено и трябва да се постави пред новото ръководство на 
НСБаза за решаване на този проблем. По отношение на площадката на 
стрелбището в Троян: ММС обяви обществена поръчка за  асфалтирането на 
площадката на стрелбището в Троян, документи за това бяха  подадени в ММС 
от фирми които кандидатстват за изпълнение на поръчката, но същата беше 
отменена, заради проблеми в документацията на фирмите  кандидати. От 
ММС обявиха, че е обявена  нова обществена поръчка, но поради  незнайни 
причини, преписката е прекратена. Наложи се СКБС „Аякс“ Троян да подготви 
отново проект за асфалтирането на тази площадка, и се надяваме, че този 
проблем ще бъде решен. Иначе  в страната съществуват ограничен брой 
нормални центрове за биатлон със стрелбища с разрешение за ползване. Знаят 
се условията и проблемите на съществуващите центрове за биатлон, изнесено 
в отчети в предишни години. Смятам, че трябва да се съсредоточим към 
обособяването на по малък брой, но с по-добри условия за провеждане на 
тренировъчен и състезателен процес. Продължиха да се правят  стъпки за 
учредяването на право на строеж върху недвижим имот, частна държавна 
собственост в к. к. Пампорово. м. „Язовира”, за което бяха изготвени 
предпроектни проучвания. Документите бяха предадени на Кмета на Община 
Чепеларе, но се оказа че мястото за спортния център се намира в „Натура 
2000“, с което този проект пропада. По-късно се установи, че има съмнения за 
това положение с този проект и че не попада в тази програма. Правят се 
допълнително проучвания 

 Със задоволство, трябва да отбележим че СК „Боровец 2016” приключи 
с ремонта на  стрелбището в гр. Самоков и което е важно – има разрешение за 
ползване, така че, могат да се готвят национални и клубни отбори. Освен това 
още едно стрелбище вече има разрешение за ползване – това в Троян 
/старото/Трябва да се има предвид, че стрелбищата за малокалибрено оръжие 
трябва да отговарят на Наредбата на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройство за да получат Разрешение за ползване от КОС.   
Планирането на състезания от ДСК трябва да се съобразява и с това за да се 
избегнат солени глоби. За състезания с въздушно оръжие режимът е облекчен, 
така че възможностите за това са по-големи, но даже и тук има формалности, 
които трябва да спазваме. 



 

 
 
МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: 
 
Спортно техническа част на екипировката 
 

  Ски - това е голям проблем, който винаги е стоял на дневен ред в нашия 
отбор. Направени са много срещи с представител на „Фишер“, но въпреки това 
не можем да кажем, че този проблем е решен. Ние сме малък пазар и ако 
нямаме класиране, фирмите не ни дават качествени ски. А като ги нямаме не 
можем да бъдем конкурентно способни на световния елит дори и да сме 
функционално подготвени. Въпреки това показахме че можем отново да бъдем 
в световния елит и то в по силната група при мъжете, но и Милена Тодорова 
показва бегови качества, които могат да бъдат от полза пред „Фишер“. През 
годините купувахме по големи количества ски за да имаме по голяма 
възможност от закупените да има повече по добри ски след като ги тестваме. 
По лошите се опитваме да ги заменяме, фирмите понякога дават персонално 
на определени състезатели хубави ски единични бройки. Добрите класирания 
през последния сезон на двамата основни състезатели, както и включването на 
отделни стартове на Д. Герджиков и А. Синапов дават по-големи възможности 
за осигуряването на качествени ски от  „Фишер”. Александър Касперович 
проведе няколко остри разговори с представител на „Фишер“ за доставяне на 
качествени ски. За „А“ отбора бяха закупени 38 ч. ски „Фишер“. Щеки се 
осигуряваха от фирмата „One Way”  - една част чрез закупуване, друга част 
безплатно. Част от спортистите ни преминаха на щеки „Swix“. Екипировка  се 
получаваше и чрез помощите на IBU, с която се оборудва  състава, който не е 
получавал друга екипировка от БФ Биатлон, като тези помощи ежегодно и 
прогресивно намаляват. През м. декември 2021 бяха получени 10 000 патрони 
„Лапуа“, 9 чифта ски, 3 чифта обувки, 6 чифта щеки, 20 чифта автомати, 60  ч. 
ръкавици и малко вакси, 4 чифта ролерски, калъфи за пушки, ремъци, очила, 
както и ваучер към „Аншутц“ на стойност 500 евро. /По 3  чифта ръкавици 
бяха раздадени на клубовете на ДП – Юндола през месец февруари/. 
Останалата част от автоматите и останалата част от ръкавиците се намират в 
склада на БФ Биатлон като резерв. Патроните, ските, щеките, обувките са 
дадени на треньора на юношите и девойките и раздадени на състезателите от 
този отбор. Останалата част от ските се намират в склада на БФ Биатлон. 

Обувки: По – голяма част от състезателите бяха прехвърлени на обувки 
на фирмата „Фишер”. 

 През тези години успяхме да изпълним и друга от целите ни за периода 
- да изградим добър ваксмайсторски екип. Това е от изключително важно 
значение за състезанията. Понякога неправилната обработка на ските може да 
провали цялото състезание на спортиста. За това се изисква много знания усет 
и умения, както и много натрупан опит. Разнообразието от вакси е 
изключително голямо и затова е необходим по голям финансов ресурс за 



 

поддържане на тези количества и асортименти които са необходими както и 
съпътстващи материали за обработка и поставяне на структури на ските. С цел 
опазване на околната среда,  МСБ  предприе такива мерки – забрана за 
обработка на ските с такива вакси. Пред нас стои задачата за изграждане на 
нов екип от ваксмайстори за обработка на ските на националните отбори. 
Предстои и провеждането на семинар за ваксмайстори от страна на МСБ и ние 
трябва да изпротим там наш екип от нови лица. 

 
  
Оръжие, патрони 
 
 Националните ни отбори за снабдени с модерно и поддържано оръжие 

„Аншутц”.  
Друг много важен консуматив в нашия спорт са патроните. Качеството 

на патроните играе съществена роля в подготовката и състезанията. Зад всяка 
година стоят хиляди изстреляни  патрони както тренировъчни така и 
състезателни. На всеки състезател  е правена профилактика на пушката във 
фирмата която са произведени „Аншутц”- Германия по време на състезания и 
са тествани патрони серии за всяка една цев поотделно. За националните ни 
отбори мъже и жени бяха осигурени патрони „Лапуа“, като в  подготовката на 
младежкия отбор бяха използвани и патрони „Геко“. През последните няколко 
години се направиха постъпки и няколко оръжейни фирми у нас внасят 
патрони, който могат да се ползват за подготовка както от национални, така и 
от клубни отбори на достъпни цени. Възможностите освен това са и патроните 
„Фиочи” , има ги в наличност в друга фирма /Металхим/ все още и са на 
достъпни цени.   

За закупените от БФ Биатлон боеприпаси, в БФ Биатлон се намират 
разписки и протоколи за изстреляни патрони и всеки, който пожелае, може да 
ги види. 
 

Други активи 
 

Всичко което е било необходимо за обезпечаване на подготвителния период е 
било осигурено. Редовно се закупуваха лактатни и проби за контрол на 
тренировката. Заплащат се ремонти на екипировката  на състезателите  за да 
имат по голяма сигурност и качество в тренировката. За първият   състав е 
осигурена екипировка  „Крафт”, като състезателната екипировка беше от 
българската фирмата „Виомода“. За Олимпиадата и ЕМОД бяха осигурени 
отделни гащеризони. За „Б“ отбора бяха ушити и заплатени освен състезателна 
екипировка и якета и шапки за Световното първенство.  

За клубовете бяха закупени и раздадени 39 чифта обувки.  
 Хартиени мишени за малокалибрено и въздушно оръжие, отделни 

картони за съдии които ще се ползват в следващите няколко години са 
напечатани.  



 

Федерацията в момента разполага в момента с 1 собствен микробус, 2 
микробуса на лизинг, 1  лек автомобил на лизинг и 1 собствен лек автомобил.  
С тези транспортни средства се обезпечаваше подготовката на отборите през 
летния период. През зимния период се наложи да се осигури и други 
транспортни средства.    Така през м. декември Момчил Кинов с автомобила 
на клуба се включи в подготвителния лагер, заедно с микробуса на Г. 
Радковски, в които участва Б отбора, а през м. януари беше използван 
микробуса на Георги Радковски безвъзмездно за участие  в състезания за 
купите на МСБ  в Осръбле – Словения и  след това в Младежкото СП в 
Поклюка - Словакия, за което им благодарим за това. 

 
МЕДИКАМЕНТОЗНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: 
 
Беше решено част от възстановителните средства да се закупуват 

директно от фирмата, вносител на такива средства. Така Федерацията 
получаваше по-ниски цени от „Спонсер“ - основен снабдител на 
възстановяване.  

 Трябва да се обръща много голямо внимание по отношение на 
медикаментите, които се ползват от спортисти на клубно ниво.  Всички знаят, 
че не можем да се доверяваме твърдо до изписаното съдържание на даден 
продукт.  Особено трябва да се внимава с продукти, използване във фитнес 
залите и други фирми, разпространяващи продукти с неясен произход. 
Антидопингово обучение е необходимо да са преминали  всички национални 
състезатели и обслужващи ги лица. Такива курсове за обучение ще се 
организират ежегодно, каквито са изискванията пред Антидопинговия център 
и по изискване на ММС. По отношение на даден медикамент - ако имате 
някакви съмнения, по-добре да не се приема даден продукт или да се даде за 
проверка в Антидопинговия център. Освен това - сами знаете, че в последно 
време, няма Държавно първенство, при което де не е извършен контрол от 
Антидопинговия център. И тези проверки особено сред подрастващи ще 
продължават и то много по-често. В никакъв случай не бива да допускаме 
случаи подобни на този във Федерацията по плуване, станал току що. 

От няколко години работим с медицинския спортен център „Спортмед“, 
които предлагат решаване на проблеми в: травматология, физиотерапия и 
рехабилитация, хранене и диабетика, психология и психиатрия, медицински 
прегледи за състезатели и др. Всички които желаят да получат съдействие от 
този център, могат да се обърнат, чрез БФ Биатлон към тях.  

Желанието на треньорското ръководство, а и на самите състезатели  е в 
„А“ отбора  да участва лекар на всички тренировъчни лагери и състезания, и 
този въпрос стои през нас за разрешаване.  

 
 
 

 



 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
 
  От страна на БОК, чрез програмата на „Олимпийска солидарност“ ,  

която е пряко насочена към подготовката за ЗОИ Пекин 2022 приключи. 
Сключените  договори с 4 наши спортисти – 2 мъже и 2 жени за които 
получавахме левовата равностойност на 22 000 щ. долара на четиримесечие 
вече ще бъде минало. Програмата започна на 01. 11. 2019 и приключва на 01. 
02. 2022 г. В момента, договорът между Федерацията и ММС още не е готов и 
не знаем с каква сума ще можем да разполагаме за подготовка на националните 
отбори и тяхното участие в състезанията от МСК и дейността на Федерацията. 
В този момент, работим с голям заем осигурен от Екатерина Дафовска и голям 
брой неплатени фактури. В периода   май – юни т.г. когато стане ясна и бъде 
утвърдена разстановката на националния отбор, треньорското ръководство, 
както и оптимизиране на организацията на национални отбори, и когато бъдат 
приети и заплащането на състезатели и длъжностни лица, може да се направи 
по-точна сметка на разходите до края на годината и да се направи точна сметка 
на подготовка. Изправени сме пред изключително напрегнат нов сезон.  
Очевидно е, че ще трябва да се утвърди  режима “икономия„. Очакванията, че 
успехите ни ще помогнат за привличането на нови спонсори,  поне засега не 
се оправдават. Много трудно се намират такива и то сега в кризисна 
обстановка. Засега положението със съществуващите спонсори на 
Федерацията предполагаме че може да има развитие, тъй като очакваме 
сключването на договора с „Бърнит“. Освен това  продължава 
сътрудничеството с фирмата „Техем” и продължава  партньорството с  
„Пампорово” и „Нестле“.  Всичко това обаче е под голям въпрос, главно заради 
кризата с коронавируса и поскъпването на условията на живот.   По въпроса за 
осигуряване на допълнителни средства от спонсори се работи и в момента и 
непрекъснато.  Средствата от тези фирми, заедно със средствата от 
Международния Съюз по Биатлон ще ни подпомогнат, но в никакъв случай 
няма да бъдат достатъчни.  Това се вижда и от приложения проект за бюджет 
за тази година. През м. февруари, март 2022 г. се наложи вземане на заем от 
физическо лице /Е. Дафовска/ за покриване на разходите в началото на 
годината, преди да постъпят средства от ММС.  

Стана ясна информация за финансирането на клубовете по биатлон у нас 
до момента. Имаше почти двойно увеличение на средствата за клубовете. В 
момента все още няма информация за сумите на клубовете и не можем за 
дадем информация за това. 

  
ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ:   
 

В БФ Биатлон членуват 16 редовни  клуба, с документи отговарящи на 
ЗФВС и вписани в Регистъра на ММС за спортни клубове.  Според Закона за 
ФВС Спортна федерация трябва да има вписани в Регистъра поне 15 клуба, 



 

членове на сдружението за да може да се подпише договор за финансиране от 
страна на ММС.   

През отчетния период са  проведени 5 заседания на Управителния съвет, 
на които са вземане решения , свързани с политиката на БФ Биатлон в 
управлението на този спорт. Протоколи от тези заседания се изпращат на 
клубовете.    
 
 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 
  От постигнатите резултати от нашите спортисти на големите 
международни състезания, се вижда, че някои от спортистите ни разполагат с 
добри възможности. Този сезон приключи, и ние трябва да дадем оценка на 
него. В класиранията на ЗОИ на някои от спортистите ни, на  ЕП – юноши и 
девойки, и класиранията на нашите спортисти на СП за младежи и девойки ни 
дават надежда за добри спортисти. Това е нашето бъдеще.  Най-важно е да 
съхраним всички тези  спортисти, които биха ни запазили квотите в СК и ЕК 
и биха се развили за следващите ЗОИ.   
 В класирането по нации за СК при мъжете сме на 19 място, при жените 
– 22 място. Квотите за участие в СК – по 3 души. 

Започнахме и четири години минаха от изключително важен 
четиригодишен цикъл.  Необходимо е  тренировъчния процес за сезон 
2022/2023 да бъде разработен в съответствие със задачите за периода, отразени 
в четири годишен перспективен Олимпийски план за ЗОИ 2026. 

Много важно е необходимостта да се   положат   усилия за обезпечаване 
подготовката  и участието в международни състезания на младежки състав с 
цел подготовка на бъдещи спортисти за основния състав. 

Необходимо е да помислим как да подобрим снабдяването и 
оборудването на спортистите с възможно най-добра  екипировка. 

Внимателно планиране и засилване на контрола при изразходването на 
финансови средства. 

 
 

Уважаеми членове на Сдружение Българска федерация по биатлон, 
Уважаеми колеги, уважаеми приятели на спорта биатлон, 

 
Продължаваме да бъдем изправени и да работим в изключителна 

сериозна криза, поради все още съществуващата пандемия от корона вируса. 
В нашият отбор имахме такива случаи. Това вече е минало, но е необходимо 
да се знае, че членовете на отборите и всички ние трябва да се пазим и да се 
изпълняват всички предписани от компетентни органи мерки. Вижда се, че 
болестта може да се повтори а не трябва да се допуска това.   Безопасността  
на нашите спортисти, служители и персонал на състезания,  е от 



 

първостепенно значение и нашия ангажимент за минимизиране на рисковете, 
причинени от COVID-19 са основни.  Ние също така искаме да бъдем сигурни, 
че цялото наше спортно семейство по биатлон може да премине успешно през 
тази криза, и да започнем отново практикуването му без да се сблъскваме с 
ограничения. А такива ограничения сега има от военните действия които се 
водят в Украйна. Това дава ограничения  и в спортните среди. Отстранени са 
два отбора от състезанията за СК от МСБ. Това може да  продължи и в бъдеще. 
Това ни дава основание и вяра, че ще преодолеем кризите и вярвам, че ще 
излезем от тях по-силни. 

 
 
ЗА БФ БИАТЛОН:  
ЕКАТЕРИНА ДАФОВСКА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
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