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Уважаеми колеги,
Въпреки тежката ситуация в България и по света породена от световната 
пандемия Covid, отмина още една успешна година за българския водомоторен 
спорт без тежки инциденти и с нови клубове и състезатели във федерацията.
През 2020 година бяха лицензирани 19 клуба във федерацията, като 8 от тях 
развиващи водомоторен спорт (бързи лодки) и 10 клуба развиващи джет ски 
спорт и състезания. Общо 75 състезатели с джетове и бързи лодки се включиха 
в състезанията въпреки съкратения календар. Голям интерес към състезанията 
имаше и от съседните нам страни, като Румъния, Сърбия и Гърция, които 
изпращаха техни участници във всички състезания. Проведоха се две 
състезания, като първото в Царево бе със статут на Балканска Джет Ски Купа и 
премина при огромен интерес от публика и участници. Второто състезание се 
проведе на язовир Искър със статут на Европейска Джет Ски купа с голям 
интерес и участие на чужди състезатели. Комисия Джет Ски бе изготвила 
наредби и правилници, предварително обявени на участниците и това доведе до 
по-спокойна атмосфера и сигурност по време на събитията. Има интерес от 
много нови състезатели и за 2021 година ще се увеличи броя на лицензираните 
състезатели, както и нови дестинации за провеждане на състезания. Предстои 
подготовка за провеждане на състезание за първи път в Балчик, Варна и Бургас, 
а финала на шампионата ще бъде  Европейската Джет Ски купа в София, на 
язовир Искър, като това ще бъде събитието с най- голям ранг от планираните 
състезания. 
При водомоторния спорт с бързите лодки бяха заявени 4 състезания, но поради 
мерките с Covid 19  се проведоха само две – в Лом и на Язовир Искър. 
В държавното първенство отборната титла заслужи „Клуб по Водомоторен 
спорт Тутракан“ следван от клубовете в Лом и Ряхово.
През 2020 година федерацията защити проект пред Министерството на 
Физическото Възпитание и Спорта за целеви средства и беше закупена 
необходимата материална база за провеждане на кръгове от Национални и 
Европейски първенства. 
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