ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СК „АНТИБИОТИК” ЗА 2018 г.
През 2018 г. спортен клуб по стрелба с лък „Антибиотик” развиваше
своята дейност съгласно поставените цели и задачи в плана си за развитие.
По спортно-състезателна и организационна дейност - картотекирахме
24 състезателя взели участие в 13 състезания от спортния календар на
БФСЛ. В ДЛОП са завоювани общо 16 медала:
5 златни, 8 сребърени и 3 бронзови; Отборно: зала - девойки – 1 м.,
момичета до 14 г. - 1м., момчета до 11 г. – 2 м. Отборно открито момичета до 11 г. – 3 м., момичета до 14 г. – 1 м., девойки - 1 м.
Ще отбележим, че медалите са почти 3 пъти повече в срванение с
2017 г. - /6 медала/.
С най-добри успехи са:
1. Боян Бонев – мъже – ДЛОП в зала - сребърен медал, т-р „Загорски
стрелец” - 2 м., т-р Бургас - 2 м., ДЛОП открито – 6 м. – Европейско Гранд
При София - 57 м. от 115 участника; смес. отбори Бургас - 2 м.
2. Марина Найденова – жени – ДЛОП открито - 2 м., т-р Русе - 1 м., т-р
Бургас - 2 м., Гранд При София - 47 м. От 60 участника, отборно см.
отбори Бургас - 2 м.
3. Йонета Иванова – девойки – ДЛОП зала, открито – златни медали, т-р
Садово - 2 м., т-р Ст. Загора - 3м, т-р Русе – 4 м., отборно ДЛОП открито и
закрито 1 м.
4. Деница Нанчева – момичета до 14 г. – ДЛОП на открито и закрито
златни медали, т-р В. Търново – 1 м., купа Разград – 1 м., ДЛОП отборно
зала и открито – златен медал.
5. Катерина Михова – момичета до 14 г. – ДЛОП зала и на открито –
сребърни медали – 7 м., т-р Русе – 1 м., т-р В. Търново – 2 м., зала Ст.
Загора – девойки – 3 м., купа Разград – 3 м., отборно ДЛОП в зала и на
открито - златни медали.
6. Габриела Вангелова – кадетка – ДЛОП в зала 5 м., на открито – сребърен
медал, т-р Ст. Загора, девойки – 2 м., т-р Садово – 3 м., купа Разград – 4 м.
7. Мерлин Еюбова – девойки – ДЛОП открито - сребърен медал, зала -6 м.,
т-р Русе - 1м., т-р Садово – 3 м., ДЛОП отборно, зала и открито – 1 м.
8. Михаела Пенева – девойки – ДЛОП открито и закрито - сребърни
медали, т-р Русе – 3 м., ДЛОП девойки отборно на открито и закрито – 1 м.
9. Георги Иванов – момчета до 11 г. – ДЛОП зала - сребърен медал, на
открито - златен медал, т-р Разград – 1 м., т-р В. Търново - 3 м.
10. Мартина Марчева – момичета до 11 г. - ДЛОП зала - бронзов медал,
открито - сребърен медал, т-р В. Търново – 3 м., купа Разград – 1 м. ДЛОП
зала отборно – 2 м., отборно открито – 3 м.
11. Михаела Пенчева – момичета до 14 г. – ДЛОП зала – 9 м., ДЛОП
открито – 4 м., ДЛОП отборно зала и открито - златен медал.

12. Габриела Пенева – момичета до 11 г., - ДЛОП закрито - 12 м., открито 10 м., т-р Разград - 6 м.
13. Мая Атанасова – момичета до 11 г. – ДЛОП закрито – 14 м. открито -11
м., т-р Разград – 5 м.
През месец юни клубът съвместно с община Разград организира и
проведе международен турнир по стрелба с лък за „купа Разград” за
кадетки, момчета и момичета, преминал при отлична организация, като
наградния фонд беше 1200 лв. Също така бяхме и домакини на ДЛОП за
кадети/кадетки и деца, както и се проведе лагер-сбор на нац. отбор
кадети.
През летния сезон на басейна на комплекса се проведе обучение по
плуване с над 70 деца, а по договор с ОУ ”Хр. Ботев” безплатно ползваха
басейна над 80 деца. През месец септември клубът организира
възстановителен лагер с 10 състезатели и треньори в гр. Априлци, като за
целта бяха отделени 800 лв.
Боян Бонев влезе сред десетте на най-добри спортисти на община
Разград, а 11 състезатели влязоха в топ 6 в ранглистата на Федерацията,
което е истинско постижение.
По материалната база и финанси – по подобряване на
инфраструктурата на спортния комплекс – 1 000 лв., материалната база - в
битовта сграда се вложиха 1 600 лв. за смяна на врати в сградата, цялостно
освежаване на хотелската част и саниране на западната ѝ страна. По
подобряване на спортно-техническата материална част – закупени бяха 4
комплекта рамена за лък от марката ХОЙТ, марково тяло за лък, стрели и
аксесоари на стойност 5 300 лв. Още 1 000 лв. бяха дадени за закупуването
на 3 щита за стрелба и 300 лв. за хладилен шкаф.
Боядисана бе и 60 м ограда от източната страна на комплекса, с помоща
на членове на клуба. В комплексното класиране сме на второ място във
Федерацията, както и в община Разград от 16 вида спорт.
Финансова дейност:
Наличност на 01.01.2019 г. – 3115.35
Приходи:
1 Стопанска дейност –
5141.34
2 Услуги 18550.00
3. Спортна дейност от състезания 9780.36
4 Членски внос510.00
5 Субсидии - ММС, Община Разград -11528.00
Всичко:
45509.70
Разходи:
1 Материали 3123.75
2 Стопанска дейност3238.70
3 Външни услуги5057.82
4 Трудови възнаграждения 18952.32
5 Осигуровки 3642.79
6.Спортна дейност - за състезания11292.40
Всичко:
45307.78
Резултат за 2018 г.201.92

Остатък на 31.12.2018 г.:
в т. ч. банка 3061.27
в т. ч. каса 256.00

3317.27

Цели и задачи през 2019 г. – По учебно-тренировъчната и спортна
дейност: Според критериите за субсидиране на спортните клубове от
община Разград за тази година имаме 12 200 лв. или почти двойно
финансиране. Все още не се знае и каква ще бъде субсидията от ММС.
Това от една страна звучи оптимистично, от друга - задължаващо и
отговорно. Казвам това, защото започнахме да инвестиираме в ново
технологично оборудване, с цел високо спортно майсторство, което търсим
да постигнем, но все още не е достигнало необходимото равнище. Факт е,
че нямаме подобрени рекорди и квоти за участие в международни
състезания, а по този показател се оценяват клубовите от ММС. Разходите
също се вдигнаха чуствително като целта ни е да предоставим максимално
добри условия за изява на нашите състезатели и да търсим висок спортен
продукт. Още в началото на годината стартирахме със закупуване на
материална част за 3 000 лв. и екипировка за 700 лв. От април до месец май
сме планували и закупуване на допълнително оборудване – лъкове, стрели,
щитове и аксесоари за още 4 000 лв. Само ще напомня, че Федерацията за
миналата година е отделила в тази част разходи 3 000 лв., а за тази 1 500
лв.
Участвахме досега на 3 турнира от СК за 2019 г. без да имаме още
финасиране. Това ясно подсказава, че намеренията ни са сериозни. Ще
участваме на всички състезания и ще търсим развитие в резултатите и
добро класиране на състезателите ни.
Ще търсим призови класирания при групите на момичета до 11 г. и 14 г.,
кадетки, мъже. Очакваме това и в отборните състезания. Привлякохме 7
нови деца, но това няма да се окаже достатъчно, за да попълним отделните
групи до 14 г. и кадетки, което води след себе си до проблеми в
комплектоването на отбори в по-горните групи, както се случи това при
девойките и кадетките, където имаме текучество. Трябва да се положат
усилия да се намерят поне още 4 деца до 11-12 години, за да си
подсигурим пирамидата, което в бъдеще ни гарантира и добра
селективност и конкурентна среда. Разполагаме с най-голямата материална
база в страната. Единствено със специалист на щат и трябва да се
използват тези плюсове. Целта ни е тази година да имаме минимум 22
картотекирани състезатели, а след прриключване на РСК за следващата
година целта е да привлечем още 10 деца.
През месец юни сме домакини на международен турнир по стрелба с
лък „купа Разград”, в който ще поканим поне 3 държави. Предвиден е и
лагер-сбор на националите през месец май. През септември ще
организираме и градски турнир. През лятото отново ще имаме групи по

плуване, както ще продъжим да изпълняваме договорните си задължения
с ОУ ”Хр. Ботев” – предоставяне на база от тяхна страна срещу ползване
на такава от наша страна. Плануван е и възстановителен лагер, както
миналата година, за всички медалисти, който предвиждаме да е на морето
през месец септември, за което сме предвили близо 2 000 лв.
Както се вижда клубът отделя значителни средства за подобряване на
условията за спорт, възможност за изява. Нещо, което малко спортни
клубове имат възможност да си позволят. Ще припомня, че само за данъци,
договори и застраховки, клубът отделя годишно над 3 500 лв., а за
поддръжка на базата между 2 - 3 000 лв., които ние ги разплащаме от
собствени приходи. Това ни задължава за повече ангажираност, старание и
отговорност от всички, за да реализираме целите, които сме си поставили.
За разлика от предходната година, ще засилим отговорноста,
ефективността и дисциплината, по отношение на учебно-тренировъчната
и състезателна дейност.
И ако през зимата нямаме възможност да ползваме залата функционално,
защото сме притиснати във времето, то от пролетта няма основание да се
оплакваме и графика ще бъде разтворен и ще разполагаме с много време.
Дългосрочната политика в нашия клуб винаги е целяла да надгражда и
постига по-добри резултати и вярваме, че и тази година ще завършим
благоприятно годината. Инвестициите, които правим не са безцелни, а
целенасочени. Добрата материална база, селективност във всяка една
група, ще ни гарантира едно добро бъдеще, стабилност и добри резултати,
изразяващи се в по-висок спортен продукт. Тази година имаме
картотекирани 18 състезатели, което е по-малко от 2018 г. Все още има
какво да се направи и като принос към националния спорт. За това и вече
се насочваме към по-правилен подбор. Оборудване на състетеатели с
доказани качества с материална част от ново поколение. Предстои и
пререгистрирането на клуба по новите изисквания, както и решаване на
въпроса с изтичане на срока на концесия с Общината. Желая на всички
преди всичко да сте здрави, мотивирани и успешно да реализирате целите,
които сте си поставили.

