
 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА  
 

ОРГАНИЗИРА МАСОВ ПОДБОР НА ДЕЦА  
ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ГИМНАСТИКА 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Гимнастиката заема особено място в системата на физическото възпитание. 
Измеренията на нейната стойност са убедителни и многопосочни. В системата 
на обучението тя е предназначена да развива всестранна и хармонична 
личност, както и да съдейства за здравето, поведението и морала на 
подрастващите, да развива мисленето. Гимнастиката има определени 
преимущества пред останалите видове спорт:  

 Един от най-старите видове спорт. 
 Гимнастическите упражнения (ходене, бягане, катерене, лазене, пълзене, 

равновесия, скокове и др.) са с приложно значение в живота на човека. 
 Гимнастическите упражнения се използват за подготвяне на организма за 

физическо натоварване, за утринна гимнастика, за рехабилитация на 
различни заболявания, както и за удоволствие. 

 Чрез гимнастическите упражнения се постига красиво, хармонично развито 
тяло. 

 Гимнастическите упражнения съдействат за създаването на здраво 
поколение с добро физическо развитие и висока работоспособност. 

 Гимнастиката има възпитателен ефект по отношение на изграждането и 
повишаването на най-важните за живота морално-волеви качества: 
постоянство, настойчивост, смелост, увереност, самообладание, борбеност 
и др.  

 Гимнастическите упражнения могат да се практикуват и в масови 
гимнастически композиции. 

БФГ оптимизира работата по гимнастика с децата и подрастващите и включва в 
дейността си масово практикуване по гимнастика. Осъществяването на идеята 
зависи от обединените усилия и помощта на всички специалисти, учители, 
директори на детските градини и училища, преподаватели и ветерани на 
гимнастиката.  

Опитът показва, че детските градини и училищата са най-подходящият 
контингент за организиране на качествен подбор на деца за гимнастика и 
решаване на най-неотложните проблеми, свързани с двигателната активност на 
подрастващите и с проблемите на елитната гимнастика. 
 Предвидени са занимания до 6-7-годишна възраст в спортните клубове. 
Укрепване здравословното състояние на децата, формиране на знания, умения и 
навици, свързани с хореографията и основната гимнастика – типични приложни 
упражнения и игри, координация на движенията и физическото развитие на децата. 
осигуряване оптимално функционално развитие на детския организъм и 
двигателния анализатор; създаване на интерес и приучване към системни 
занимания с гимнастика; постигане на физическо съвършенство; подготовка за 
участие в държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри. 

Заниманията ще се провеждат 2 пъти седмично под ръководството на 
квалифицирани специалисти по гимнастика. Под формата на масови гимнастически 
композиции ще се организират празници в различни градове от страната със 
състезателен характер. 

При организирано практикуване на гимнастиката ще се изследва 
първоначалното състояние на децата, чрез измервания на физическото им 
състояние и развитие.  

Най-добрите и най-талантливите деца ще се подбират и организират за 
занимания в спортните клубове от страната, с цел постигане на високо спортно 
майсторство.  

В България с гимнастика активно се занимават около 1000 деца, 
гимнастици и гимнастички. Бройката е крайно недостатъчна за повишаване на 
общото физическо състояние на подрастващите и за специализирани занимания 
за високи постижения.  

България има доказани традиции за висок 
престиж в международен мащаб в лицето на нашия 
най-значим български гимнастик за всички времена 
ЙОРДАН ЙОВЧЕВ. 

Участник е на 6 Олимпиади с 4 олимпийски 
медала – 1 сребърен и три бронзови, 2 пъти двоен 
Световен шампион на планетата, притежател е на 
много други призови места и медали от Световни 
купи и Международни турнири и други състезания. Той е легендата на нашия 
спорт.  

  

Уважаеми родители, 

В гр. София масовият подбор на деца за ГИМНАСТИКА и проверка на 

физическите качества на децата ще се извърши на 18-19.05.2018 г. от 10.00 ч. в зала 

„Червено знаме 4-ти км.“(зад плувния басейн), ЦСКА зала по гимнастика, адрес: бул. 

„Асен Йорданов“ №1. Заявка за участие в подбора може да направите до 10.05.2018 г. 

на e-mail: nely_gym@abv.bg или на телефон 0892 299 844 – г-жа Нели Танкушева. 

Заявката трябва да съдържа имена на детето, възраст, № на детска градина в район 

„Слатина“. 

С уважение, 

Председател на БФГ:  
                                     (Красимир Дунев) 
Генерален секретар на БФГ:  
         (Йордан Йовчев) 
18.04.2018 г. 
София 
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