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 Доклад от учебно – тренировъчната дейност 
на Морски Клуб Балчик за 2021 година 

През 2021 година в Мор-
ски Клуб Балчик се обу-
чаваха общо 66 деца. 
16 състезатели, част от 
представителния отбор 
на клуба и 50 деца в начи-
наещите групи. Занима-
нията с начинаещите се 
провеждаха от началото 
на месец юли до края на 
месец септември, от по-
неделник до четвъртък , 
от 9 – 12 часа и от 13:00 
до 15:00 .Две групи по 

гребане с каяк тренираха 
всеки уикенд с треньор 
Вилислав Димитров. Де-
цата са от Балчик , София 
,Варна и Добрич.Трени-
ровъчната програма и 
план на децата беше из-
готвена от Александър 
Славчев и Тодор Пър-
ванов. Включва уводни 
уроци по теория , уроци 
по плуване , практически 
занятия на вода. 8 деца 
от начинаещите групи се 
присъединиха към пред-
ставителния отбор на 
клуба през 2021 година 
и участваха в първите си 
състезания през есента.
Общия брой проведени 
тренировки на начина-

ещите групи е 109 срав-
нени с 81 през 2020 и 69 
от 2019 година. Децата 
са на възраст между 6 и 
15 години.26 момчета и 
24 момичета.Треньори 
на децата бяха Мартин 
Пенев и Александър 
Славчев. Подготовката на 
състезателния отбор през 
2021 година бе разделена 
на зимен подготвителен 
сезон , пролетен под-
готвителен сезон , летен 

подготвителен сезон и 
есенен подготвителен се-
зон и водена от Алексан-
дър Славчев. Като трени-
ровките на състезателите 
бяха разпределени както 
следва : 
- Зимен подготвителен 
сезон - 01.01.2021 до 
01.03.2021 
Веднъж седмично трени-
ровки по плуване. Всеки 
уикенд – фитнес и конди-
ционни тренировки. 
- Пролетен подготвите-
лен сезон – 01.03.2021 – 
01.06.2021 
Веднъж седмично трени-
ровки по плуване. Всеки 
уикенд тренировки (drill, 
тактически и технически 

) на вода . С изключение 
уикендите с участие на 
състезания . 
- Летен подготвителен 
сезон – 01.06.2021 – 
01.10.2021 
От понеделник до четвър-
тък – тренировки на вода 
Два пъти седмично кар-
дио и кондиционни тре-
нировки. 
- Есенен Подготвите-
лен сезон – 01.10.2021 – 
23.12.2021 

Всеки уикенд тренировки 
на вода.Веднъж седмич-
но фитнес и кондиционни 
упражнения. С изключе-
ние уикендите които съв-
падат с участие на състе-
зания. 
През 2021 година се про-
ведоха 2 централизирани 
лагера – от 10 до 15 ав-
густ с треньор Виктория 
Хинковска на клас Опти-
мист и от 25 септември 
до 2 октомври с Яна Мар-
кова в клас Илка 7. 
Участие в състезания: 
1. Регата Черноморец 
Бургас 
2. Регата Порт Варна 
3. ДП Неолимпийски кла-
сове 

4. ДП Оптимист 
5. Регата Съединение 
6. Регата Октомври 
7. Регата Дионисополис 
8. Регата Бургаска Ветро-
ходна Седмица 
9. ДП Олимпийски кла-
сове 
10. Регата Бриз Есен 
11. Европейско Първен-
ство 
12. Регата Трети Март 
13. Регата Одесос 
14. Регата Добруджа Къп 

15. ДП Оптимист 
16. Регата Добруджа Къп 
През 2021 година състе-
зателите от представител-
ния отбор са участвали на 
15 състезания от кален-
дара на БФВ ,сравнени с 
участието им на 14 през 
2020г., и 12 през 2019 
година. Спечелили са 53 
медала, сравнени с 51 
през 2020г. и 32 през 2019 
година - 15 златни, 25 
сребърни и 13 бронзови.
Критерии за доброто раз-
витие и форма на състеза-
телите от представител-
ния отбор за 2021 година 
е общия брой спечелени 
точки към БФВ,който е 
8512 по новата методи-

ка. През 2021 година МК 
Балчик има картотеки-
рани 63 състезатели към 
БФВ сравнени с 59 (2020) 
и 26 (2019). 
Моточасове на треньор-
ски лодки за 2021 година : 
Катер : 293 часа сравне-
ни с 424 (2020), 322 часа 

(2019), 387 (2018) и 290 
(2017) . 
Общ брой на занятия с 
представителния отбор за 
2021 година :209 сравне-
ни с 183 (2020) и 122 от 
2019 година. 

Общо часове :726 сравне-
ни с 611 часа (2020) и 744 
часа от 2019 година. 
Изминати километри ( 
бус ) :10 112 км. сравнени 
с 10 386 км (2020) , 7876 
км от 2019 и 10 187 км. от 
2018 година. 
5 деца от клас Оптимист 

през 2021 година напра-
виха прехода си в по го-
лемите класове Лазер 4.7 
и 420. 2021 година из-
пращаме пореден рекор-
ден сезон за историята 
на Морски Клуб Балчик, 

53 медала, 8512 точки 
към БФВ, републикан-
ски шампиони в клас 420 
и вицерепубликански в 
клас Кадет, клас ИРС и 
клас ОРС. Най – успешен 
е и сезона от гледна точка 
на брой записани и тре-
ниращи деца в клуба – 66, 

което ни прави за втора 
поредна година най – ма-
сово посещаван ветрохо-
ден клуб в страната. 

Александър 
СЛАВЧЕВ

Регата „Ноември“ в Балчик и може да я сложиш в доклада на Алекс 

66-то издание на Ветроходна Регата “Трети Март” - Варна бе организирано от СК „Черно Море Бриз”, МК „Приятели на морето” и Бъл-
гарската федерация по ветроходство. 
Участие взеха 8 екипажа от цялата страна. Проведоха се 7 гонки в акваторията на Варненското езеро. От „Морски Клуб Балчик” участ-
ваха три екипажа. Вицерепубликанска титла, на две точки зад победителите, водени от шкипер Васил Беязов от ЦСЯК, се нареди еки-
пажът, воден от Стоян Георгиев от Балчик. Бронзът беше спечелен отново от балчишки екипаж, воден от Николай Станев. Екипажът на 
Стойчо Канавров се класира на седмо място! 
Следващата регата за „Ял-6” в Държавния спортен календар е третото издание на Регата „Октомври” в град Балчик по време на Бал-
чишката ветроходна Седмица.

Източник: „Морски клуб Балчик”


