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ЗА НАС 

ЕВРОПЕЙСКА ВИНГ
ТЧУН ОРГАНИЗАЦИЯ -
БЪЛГАРИЯ 

     В България ЕВТО създава свое представителство

през 1996 година, след официалното си посещение в

Пловдивски Университет, където се организира сре-

ща, открита лекция и демонстрация пред студенти и

трениращи бойни изкуства. Съорганизатори тогава

са и студентите от специалността китайски бойни

изкуства към свободния факултет с треньор Стани-

слав Багалев. Тогава се сформира клуб Университет-

ски ВингТчун, където председател е проф. Сапарев и

проф. Маргаритов, а инструктор става Станислав

Багалев. 

    Започва разпространението на ВингТчун в стра-

ната, откриват се школи в Русе, Варна, Добрич,

Бургас, Свиленград, Димитровград, Хасково, Велико

Търново, Карлово, Стара Загора, Пловдив, Видин,

Монтана и София и се създава ЕВТО-България. 

    В много от медиите излизат статии, интервюта

в национални радио мрежи, в някои от печатните ме-

дии излизат повече от години специални колони със

снимки за самоотбрана, някои от частните телеви-

зии реализират поредици и от пердавания свързани

със самоотбрана, националните медии канят пред-

ставители на организацията в техни предавания, а

някои от звездите на съвременанта музика започват

да тренират ВингТчун самоотбрана. 
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СОЗОПОЛ 2018 

ТРАДИЦИОНЕН
ЛЕТЕН ВИНГТЧУН
СЕМИНАР НА ЕВТО-
БЪЛГАРИЯ 
    Тази година традиционният летен семинар в

Созопол ще се проведе в друг формат. 

    Идеята е всички да сме заедно, да имаме трени-

ровъчна покрита зала, както и нощувки с три

хранения! 

    Национална спортна база "Спартак" в Созопол е

напълно модернизирана и основно реконструирана

през 2011г. Залата е предназначена за подготовка на

национални и клубни отбори. 

Заповядайте

заедно да

тренираме,

почиваме и да се

забавляваме в

Созопол. 

ЕВТО -

БЪЛГАРИЯ 



ДЖУН СИН ДАО 
БОЙНОТО ИЗКУСТВО НА ОСЪЗНАТОСТТА 

НОВОТО НАПРАВЛЕНИЕ В EWTO

    ДжунСинДао (Илицюан) е бойно изкуство от т. нар.

„вътрешни стилове” на ушу (кунг фу). В превод

Илицюан означава „Бойно изкуство на съзнанието,

насочващо силата” (букв. – „И” – съзнание, воля,

намерение; „Ли” – сила, физическа сила; „Цюан” –

юмрук, бойно изкуство).  

   Това е изкуство за развитие на съзнанието, основа-

ващо се на принципите на даоизма (тайдзи) и чан (дзен)

будизма. Последователите на Илицюан постигат изкус-

твото чрез вникване в неговата философия и посред-

ством упражнения, в процеса на чиято тренировка те

се учат да усещат потока на вътрешната енергия „ци”

и да го управляват.

ГРАНДМАЙСТОР
САМ ЧИН 

Син на Чин Ли
Кьон създател на
Илицюан 

Пазител на
стила и на
системата 

Развива  бойното
изкуство на баща
си и го 
преименува от
Илицюан на Джун
Син Дао 

ДжунСинДао 

Цена - 16лв. 



СПОРТЕН КЛУБ УШУ-ПЛОВДИВ 

ПЛОВДИВ ПЕЧЕЛИ
ДОМАКИНСТВОТО НА
РЕПУБЛИКАНСКОТО
ПЪРВЕНСТВО ПО УШУ
ЗА 2019  

    Новоучреденият клуб по китайски бойни

изкуства „Ушу Пловдив“, спечели домакинство-

то за провеждането на републиканско състеза-

ние по Ушу, Тай Чи, Винг чун и бутащи ръце за

2019 година. 

    Това стана възможно благодарение на отлич-

ното представяне на състезателите на клуба на

националния шампионат за 2018 година, където

бяха завоювани 9 медала, от които три златни. 

    Предварителната организация по кандидат-

стването с осигуряването на най-новата спорт-

на зала в Пловдив, както и удобна и комфортна

леглова база, осигуриха номинацията на Пловдив. 

    Освен всички културни събития в Пловдив

през 2019 година, ще се радваме в града ни да се

проведе и събитие от национален мащаб, способ-

стващо развитието на здравето, спорта и по-

пуляризирането на китайските бойни изкуства. Състезанието

ще се проведе в

спортна зала

"СИЛА"  

Организатор на

първенството е

Българската

федерация по

УШУ 



9 МЕДАЛА ЗАВОЮВА ПЛОВДВИСКИЯТ
КЛУБ ПО УШУ  

РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО УШУ В РУСЕ 2018 

    Мартенското зимно време събра състеза-

тели от осем клуба на републиканското със-

тезание на Българската федерация по УШУ.

Това бе кръг за традиционни стилове, уин чун

и бутащи ръце, организирано от русенският

клуб БМСТ на Теодор Недев. Състезанието,

част от националните прояви по Ушу в

страната, провежда вече традиционно за

четвърта година в Русе, в зала Дунав. 

    Бяха представени участници в дисциплини-

те: Тай Чи – ян и чън стил, Тай Чи оръжия –

сабя и меч, У Дан, Син И, Ба Гуа, Дуй Лиен,

Шаолинцюан, Шаолин оръжия, Шон Донг, Бай

Куен Дао, Уин Чун и Бутащи ръце. 

МАЙСТОР СТАНИСЛАВ

БАГАЛЕВ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО

МЯСТО В КАТЕГОРИЯ ТАЙ

ЧИ, ЯН СТИЛ 



    Пловдивският клуб - "УШУ Пловдив", който е един от най-новите
във федерацията, бе представен от отбор от 14 участника от различни
възрасти. 

    Ръководител и треньор на отбора е Станислав Багалев, многократен
шампион на страната по Тай Чи. 

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ 

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ 

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ 

Категория Тай Чи, Ян стил

СТАНИСЛАВ БАГАЛЕВ

Категория Уин Чун, Сюнимтау, ЧамКю,

Бюджи

ИВАН ДИНЕВ

Категория Уин Чун, Сюнимтау, Деца

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Категория Уин Чун, Сюнимтау, Деца 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

Категория Тай Чи, Ян стил

ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

Категория Уин Чун, Чам Кю

НИКОЛА АНАНИЕВ

Категория Уин Чун, Сюнимтау, Деца 

НИКОЛА БИЛЯНОВ



МАЙСТОР 
СТАНИСЛАВ БАГАЛЕВ 

Национален треньор на ЕВТО-БЪЛГАРИЯ 

   Въпреки забраните на системата, Станислав

Багалев започва да тренира тайно при Красимир

Димитров, „Китаеца“ още през 1982 година. Ня-

колко години след това защитава и първата си

международна степен пред Роланд Хаберзетцер. 

   Поканен е за инструктор по китайски бойни

изкуства в Пловдивски университет през 1991,

там води упражнения и лекции, завършва магис-

тратура Българска филология. Участва на репу-

бликански състезания и печели четири години

подред златни медали. 

   Отбива военната си служба във втора армия,

като го назначават за три месеца за треньор на

спортната школа. 

   През 1996 година в Пловдивски университет

пристига делегация от Европа, грандмайстор

Керншпехт, Бил Нюман, Оливър Кьониг и Джу-

зепе Шембри. Те провеждат лекции и семинари и

създават заедно с проф. Сапараев и проф. Марга-

ритов и Станислав Багалев, първият универси-

тетски клуб по Винг Чун.  

Роден: 1972 - гр. София

Опит в бойните изкуства - 35г.

Степен в EWTO - 5 майсторска

Образование - Магистър

Българска филология в

Пловдивски университет

Изнесено обучение

Преподавател по УШУ  и

китайски бойни изкуства към

НСА



   През годините на преподаване се откри-

ват школи в Русе, Варна, Добрич, Бургас,

Свиленград, Димитровград, Хасково,

Велико Търново, Карлово, Стара Загора,

Пловдив, Видин, Монтана и София и се

създава ЕВТО-България. 

   Медиите проявяват интерес и няколко

от националните телевизии канят Стани-

слав Багалев в различни предавания, нацио-

налното радио излъчва рубрики, а водещи

вестници излизат с уикенд колони. 

   На пазара се появява книгата„За Двубоя“,

както и първите четири учебни дигитални

видео-филма. 

   Станислав Багалев пътува в цяла Европа

за обучение и семинари, защитава 5-та

майсторска степен и титлата Си-Фу.

Пътува и в Китай пет пъти, там участва

на семинари, обучение, посещава Великата

китайска стена и легендарният манастир

Шаолин. Участва и в заснемането на доку-

ментален филм в Китай за Тай Чи. 

   През 2015 година ръководи българският

национален отбор на първото европейско

състезание по ВингЧун. 

   През последната година участва в меж-

дународен проект с четири страни по ев-

ропейската програма Еразъм +. На послед-

ното републиканско състезание печели

златен медал по Тай Чи и е част от наци-

оналния отбор за световното първенство

по Тай Чи.  



ПОМОЩНИК-
ИНСТРУКТОР ВЪВ
ВИНГ ТЧУН ГРУПА
ЗА ДЕЦА 

АСИСТЕНТ ВЪВ
ВИНГ ТЧУН ГРУПА
ЗА ВЪЗРАСТНИ 

9.SG  ПО ВИНГ
ТЧУН В ЕВТО-
БЪЛГАРИЯ 

ИЛИАН ПЕТКОВ 
- Как се казвате, откъде сте и на колко години сте?  
- Казвам се Илиан Петков, на 39 г. от град Пловдив. 
- Откога тренирате при нас?  
- Първият ми досег с Винг Чун беше през 2010 г. в школата
на ул."Опълченска" и въпреки, че беше много кратък, ост-
ави силна следа в съзнанието ми. Завърнах се в новата зала
през Януари 2016 г. с идеята да запиша синът ми и оттога-
ва досега тренирам редовно. 
- Защо започнахте да тренирате, какво ви подтикна?  
- В моя съзнателен живот винаги съм се стремял да
поддържам баланса: духовен, физически, ментален. 
- Как тренировките ви промениха, какво се промени
като физика, психика, усещане?  
- Винг Чун е едно от нещата, които много ми помагат да
намирам себе си, когато съм извън баланс, да се
усъвършенствам постоянно и да приемам по-лесно
ежедневните предизвикателства на живота.
Изключително се радвам, че мога да се уча от прекрасните
учители си-фу Станислав Багалев, сифу Марин Мазнев и
сихинг Иван Динев, както и да тренирам, да се забавлявам
с всички интелигентни и позитивни хора, трениращи това
бойно изкуство. 

Сихинг Илиан

участва в

подготовката и

провеждането на

изпитите по

Винг Тчун за деца 

Също така той

редовно взима

участие в

съботните файт

групи за

напреднали 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

С НАС И НАШИТЕ УЧЕНИЦИ 



ЕВТО-БЪЛГАРИЯ

В СОЦИАЛНИ

ПРОЕКТИ 

MARTIAL ARTS AS
TOOL TOWARDS
INCLUSION 

    Спортът играе важна роля в нашето общество. Разнообраз-

ните образователни практики в областта на спорта могат да

бъдат ефективни по отношение на изграждане на ценности

като солидарността, различността, интелектуалността и

културното съзнание. Спортът има специфично място в наше-

то общество, съчетаващо здравословна физическа активност

със социално и културно наследство и разнообразие. Спортът

може да бъде много мощен инструмент за обучение и приобща-

ване при работа с млади хора, защото може да бъде много мо-

тивиращ и интересен. Той може да създаде мост между различ-

ните социални групи и по-добро взаимно разбиране и диалог. 

    Използването на бойните изкуства като средство изследва

различни нови възможности на спорта като средство за обра-

зование и социално включване. 

    В България, както и в други балкански страни, хората с ув-

реждания и тези от други групи в неравностойно положение,

често пъти не са активен част в образованието, трудовата

заетост и обществения живот от най-ранната си възраст.

Потенциалното изключването ги лишава от възможности да

се ангажират и да развиват взаимоотношения с другите –

възможности, които са от съществено значение за тяхното

социално развитие и важни детерминанти на здравето и

благополучието. 



БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА 

УНИВЕРСАЛНО
СРЕДСТВТО ЗА
ПРИОБЩАВАНЕ 

    Бойните изкуства като конкретна спортна дейност са под-

ходящи за подпомагане на младите хора в неравностойно поло-

жение, за да придобият социални умения, които им липсват. 

    Тези изкуства ги учи как да общуват ефективно, както и зна-

чението на работата в екип и сътрудничеството, определяне

на цели, самодисциплина, уважение към другите и важността на

спазването на правилата. 

    Бойните изкуства също така дават възможност на студен-

тите в неравностойно положение да поемат рискове и да нау-

чат как да се справят с неуспеха и успеха в безопасна и поддър-

жаща среда. 

    Треньорите и съотборниците им предоставят важни модели

за подражание и могат да помогнат на младите хора да развият

умения, които могат да прилагат в други аспекти на живота си,

като например заетост. 

    Ползите от физическата активност са универсални за всич-

ки деца, включително за хората с увреждания. 

    Участието на ученици в неравностойно положение в

спортни и развлекателни дейности насърчава приобщаването,

свежда до минимум декондиционирането, оптимизира физичес-

кото функциониране и подобрява цялостното благосъстояние. 



КАКЪВ Е ЖЕЛАНИЯТ

РЕЗУЛТАТ? 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
НА ПРОЕКТА 

    Проектът има за основна цел да обучи учители по физкулту-

ра и спортове в училища в отдалечени / селски райони, както и

тези, в които има ученици в неравностойно социално положе-

ние как да въведат бойните изкуства, за да стимулират включ-

ването на младежи в неравностойно социално положение, неза-

висимо от възрастта, расата и уменията. 

    Така бойните изкуства могат да се превърнат в лост, който

да засили самочувствието, да контролира насилието и да укре-

пи общностните аспекти.  

    Няма причина, поради която бойните изкуства не могат да

бъдат практикувани от всички, а при необходимост – може да

бъде направена подходяща адаптация към индивида. 

    Проектът предлага редица новаторски техники за сти-

мулиране и улесняване на приемането на обучения за спорт-

ни бойни изкуства, включващи мобилно и онлайн обучение и

общностна обучителна платформа. 

Координатор на

проекта: 

СНЦ „Асоциация

Мария Кюри –

МСА“, Пловдив,

България 

Партньори: 

Спортен клуб

„Ямато“, Стара

Загора, България 

Средно училище  

„П. Хилендарски“,

Пловдив, България 

Европейска

ВингЧун

Асоциация,

България 

    

Феникс КМ,

Кортемарк,

Белгия 

Пентесилея,

Атина, Гърция 

Университет

Инону, Катедра

„Спорт“,

Малатия, Турция 

www.inclusivemartialarts.eu 



САМООТБРАНА ЗА ДЕЦА 

WingTsun      KIDS 

Kids WingТsun на Fit

& Jumping Festival

2018 в Пловдив

Fit & Jumping Festival 2018 бе

първото издание на пролетния

спортен фестивал, който се

състоя на 12-13-ти Май, в  гр.

Пловдив в Международния пана-

ир, палата № 7. Фестивалът се

проведе в два дни с разнообраз-

ни групови активности за въз-

растни и деца, с участието на

едни от най-добрите инструк-

тори от страната. Детската

група от Академията по Винг

Тчун и Самоотбрана в Пловдив

бе поканена за участие във фес-

тивала. Въпреки топлото вре-

ме, ръководителят на детската

школа си-хинг Иван Динев, 2-ра

техническа степен, проведе от-

крит урок за всички деца, които

присъстваха на фестивала. Бяха

показани основни техники за

удари с ръце и крака, техники за

самоотбрана и реакция срещу

нападател. 



САМООТБРАНА ЗА ЖЕНИ 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
НАШИТЕ  
КУРСОВЕ ЗА ЖЕНИ? 

    Пред съвременната жена стоят много

предизвикателства, но усещането за

сигурност е едно от най-важните. 

    В забързаното ни общество има много

стрес, много агресия и често физическо и

психическо насилие. Ние се движим често

в непозната среда, с непознати хора, а

въздействието на алкохол или различни

вещества, може да промени ситуацията

до неузнаваемост. 

    Затова всяка жена трябва да знае ос-

новни идеи и техники за самозащита, как

да използва ръцете и краката си, да от-

блъсне непознат, както и да се научи да

използва силата на противника, а не да се

бори срещу нея. 

    Въвеждащият курс по Самоотбрана на

ЕВТО-България в първите три часа ви се

дава бърза и ясна идея за основните пох-

вати и техники, основните удари и рит-

ници, какво да се направи, ако някой ви

хваща, дърпа, удря или ако сте на земята. 



ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

22-26 Юни  

Интензивна тренировъчна седмица във Виена 

25-29 Юли  

Летен ВингТчун Лагер в Созопол 

ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА 

ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ НОВОЗАПИСАЛИ СЕ ТРЕНИРАЩИ В НАШАТА  

АКАДЕМИЯ ПО ВИНГТЧУН И САМООТБРАНА –  ПЛОВДИВ 

15% ОТСТЪПКА ОТ ТАКСАТА ЗА ПЪРВИЯТ МЕСЕЦ 

ТРЕНИРОВЪЧНА ФЛАНЕЛКА НА ЕВТО –  БЪЛГАРИЯ  

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

„ЗА ДВУБОЯ” ОТ КИЙТ КЕРНШПЕХТ 

Проф. д.п.н Кийт Роналд Керншпехт е един от водещите

грандмайстори по бойни изкуства и самоотбрана в света. 

Книгата “За Двубоя” е написана от проф. Керншпехт след

повече от 30 години изследвания и опит в бойните изкуства. 

Бестселър в западния свят, преведен на всички европейски

езици. 

Цена 15 лв. Първо издание. 

УЧЕБНО DVD ПЪРВА И ВТОРА ЧАСТ 

Учебен филм от ЕВТО- 

България за 1. и 2. степен 

– Форма Сю Ним Тау 

– Основи 

– Лат Сао 

– Blitz Defence 

– Приложения 

   Цена: 30 лв. 

Учебен филм от ЕВТО-

България за 3., 4. и 5. степен 

– Форма Чам Кию 

– Основи 

– Чи Сао 

– Приложения 

– Бойни програми 

   Цена: 30 лв. 


