НАРЕДБА
13-то Национално индивидуално първенство по Шотокан Карате - До
24 Март 2018 г. до 14г.
25 Март 2018 г. над 14г.
Организатори:

Българска Федерация Шотокан Карате – До

Заявки за участие:

E - mail: bfsk@karatebg.com, или онлайн регистрация на
http://tomobu.net/bkf/

Срок за получаване на заявките:

16 Март 2018 г.

Техническа конференция:

24 Март 2018 г., от 9:30 часа в Зала София, гр. София.
Виж на картата
Задължително е присъствието на всички треньори, съдии и
ръководители на отбори.

Дата на провеждане:

24 и 25 Март 2018г. от 9:00ч.

Място на провеждане:

Зала София, гр. София.

Награди

Медали, купи и грамоти

ПРОГРАМА 24 Март 2018
9:00 – 10:00 ч.
Техническа конференция
1. Представяне на копие от платежното.
2. Представяне на списък на картотекираните състезатели.
3. Представяне на удостоверенията за предсъстезателен
медицински преглед, застраховките и членските карти на
БФШК с вписан в тях периодичен медицински преглед
(валидността му е 6 месеца).
9:30 – 10:00 ч.

Среща на съдии, треньори и ръководители на отбори.

10:00 часа

Начало на състезанието до 14г.

Програма 25 Март 2018
9:00ч.

Техническа конференция

9:30ч.

Начало на състезанието над 14г.

* Подробен график за състезанието ще бъде обявен допълнително.

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ – КУМИТЕ
Право на участие: Индивидуално, без ограничение на броя на състезателите от клуб.
Категории:

Деца А гр. 6 и 7 г. момчета и момичета Санбон Кумите
А1 - 10 и 8 кю
А2 - 7 и 6 кю
А3 - 5 кю и по-високи степени
Групите ще бъдат разделени на по минимум две теглови категории.
Минималният брой състезатели в група е 4.
Деца младша 1-ва гр. 8 и 9 г. момчета и момичета Санбон Кумите и
Джиу Ипон Кумите
1А - 10 и 8 кю
1В - 7 и 6 кю
1С - 5 кю и по-високи степени
1D - Джиу Ипон Кумите
Първите три групи ще бъдат разделени на по минимум две теглови
категории, 1D – без теглова категория
Минималния брой състезатели в група е 4.
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момчета и момичета
2 А – 10 и 8 кю Санбон Кумите.
2 В - 7 и 6 кю Санбон Кумите.
2 C - 5 и 4 кю Санбон Кумите.
2 D - 5 кю и по-висока степен Шобу ипон кумите.
2Е - Джиу Ипон Кумите
2А,2В и 2С кю-групи ще бъдат разделени на по минимум две теглови
категории.
2D – момчета: -35кг, -42кг, +42кг.; момичета: -35кг. +35кг.
2Е - без теглова категория
Минималния брой състезатели в група е 4.
Миникадети 3-та гр. 12 и 13г. момчета и момичета Шобу ипон
кумите и Джиу Ипон Кумите.
3 А -10 -7 кю
3 В – 6-4 кю,
3 С – над 3-то кю
3D - Джиу Ипон Кумите
Групите 3А и 3В ще бъдат разделени на по минимум 2 теглови категории
при момчетата и 2 при момичетата.
3С - момчета: -40кг.;-48кг.;-55кг.+55кг.; момичета: -42кг., -50кг. +50кг.
3D - без теглова категория
Минималния брой състезатели в група е 4.
Кадети 4-та гр. 14 и 15г. момчета и момичета Шобу ипон кумите
4 А – 10 - 7 кю
4 В – 6-4 кю
4 С – над 3-то кю
Групите 4А и 4В ще бъдат разделени на по минимум 2 теглови категории

при момчетата и 2 при момичетата.
4С - момчета: -55кг.;-62кг.;-70кг.+70кг.; момичета: -53кг. +53кг
Минималния брой състезатели в група е 4.
Юноши старша 5-та гр. 16 и 17г. момчета и момичета Шобу ипон
кумите
5 А - до 4 кю включително, групата ще бъде разделене на минимум две
теглови категории
5 В - над 3 кю - момчета: -60кг.;-68кг.;-75кг.+75кг.; момичета: -57кг. +57кг
Минималния брой състезатели в група е 4.
Мъже и жени 6-та гр. над 18 г.
6 А - до 4 кю включително Шобу ипон кумите
6 В - над 3 кю Шобу ипон кумите
6 С – 3 кю нагоре Джиу Кумите - категории мъже до 77 и над 77 кг, жени
до 58 и над 58 кг. Минимум 4 състезатели в категория
Състезателите от гр. 6В и 6С могат да участват в две дисциплини - Шобу
ипон кумите и Джиу кумите.
Групите ще бъдат разделени на теглови категории. Мъже: -68кг.; -77кг.;
-87кг. +87кг.; жени: -58кг. +58кг
Минималния брой състезатели в група е 4.
В заявката се попълват точните килограми на състезателя, а не
категорията. Санбон кумите също се разделят по килограми – не
забравяйте да въведете теглото и на най-малките състезатели.
След получаване и обработване на заявките, категориите ще бъдат
разделени по килограми и степени според правилника за състезания.
Времетраене на
срещите:

До 14 години – 1:30 мин, над 14г. – 2 минути, финал мъже и жени – 3
мин. Джиу кумите – 2 мин. Джиу кумите – ЖЕНИ -2 мин., мъже 2.30
мин. елиинации, 3 мин.финал (продължение – 1 мин. /1.30 мин.)

Задължителна
екипировка за
Шобу Ипон
Кумите, Джиу
Ипон кумите и
Джу Кумите:

1. Протектор за зъбите, бял или прозрачен.
2. Протектори за ръцете, бели до 2 см.
3. Колани, бели и червени.
4. Нагръдник за жените.
5. Протектор за слабините за мъжете.

Правила:

Шобу Ипон Кумите - по правилника за състезания на БФШК.
Санбон Кумите - оценява се по флаговата система
Тори атакува в 3 крачки: 1. Ой цуки джодан, 2. Ой цуки чудан, 3. Мае
гери чудан от ляв гард и се изправя назад до шизентай след контрата
на уке.
Уке: Отстъпва в 3 крачки в зенкуцу дачи с блок 1.Аге уке 2.Сото уке
3.Гедан барай) + контра атака чудан гяку цуки с контрол и после се
изправя напред. При равенство се изпълнява и в десен гард. Ако и
тогава има равенство се взема съдийско решение.
Джиу Ипон Кумите - оценява се по флаговата система
Кохай: Тори атакува с: 1. Джодан Ой цуки, 2. Чудан Ой цуки, 3. Мае
гери чудан. Всяка атака се изпълнява първо от Ака, после от Широ. (Ака
атакува Джодан цуки, после Широ атакува джодан цуки, после пак идва

ред на Ака с чудан цуки, после Широ и т.н.) Защитата използва Го-носен. Блокът и контрата са свободни, контраатаката е единична техника.
3 кю и нагоре: Тори атакува с: 1. Ой цуки джодан, 2. Ой цуки чудан,
3. Мае гери чудан, 4. Йоко гери кекоми чудан, 5. Маваши гери чудан или
джодан (обявява се) 6. Уширо гери чудан от ляв гард. Всяка атака се
изпълнява първо от Ака, после от Широ. (Ака атакува Джодан цуки,
после Широ атакува джодан цуки, после пак идва ред на Ака с чудан
цуки, после Широ и т.н.) Защитата използва Го-но-сен. Блокът и
контрата са свободни, контраатаката е единична техника или
комбинация.
Джиу Кумите - съгласно раздел IV, чл. 2.4 от Наредба на БФШК за
провеждане на държавен спортен календар и правилника на WSKF
* „Джиу кумите“ : Критерии за оценяване- По време на мача не се
присъждат никакви точки или наказания. Срещата ще бъде спирана само
в случай на Джогай или Мубоби. Решението ще бъде взето с Хантей в
края на мача. При равен мач се играе продължение, след което трябва да
се излъчи победител.

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ - КАТА
Право на участие: Индивидуално, без ограничение на броя на състезателите от клуб.
Категории

Деца А гр. 6 и 7 г. момчета и момичета
А1 – 10 и 9 кю
А2 - 8 и 7кю
А3 - 6-4 кю
Елиминации за А1 и А2: Sentei ката: Тайкьоку Шодан и Хейан
Шодан
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Тайкьоку Шодан, Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан Сандан. При
равенство могат да повтарят ката.
Елиминации за А3: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.
Деца младша 1-ва гр. 8 и 9 г. момчета и момичета
1А – 10 и 9 кю
1В – 8 и 7кю
1С – 6-4 кю
Елиминации за 1А и 1В: Sentei ката: Тайкьоку Шодан и Хейан
Шодан
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Тайкьоку Шодан, Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан Сандан. При
равенство могат да повтарят ката.
Елиминации за 1С: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.

Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момчета и момичета
2А – 10 и 9 кю
2В – 8 и 7 кю
2С – 6-4 кю
2D – 3 кю и нагоре
Елиминации за 2А и 2В: Sentei ката: Тайкьоку Шодан и Хейан
Шодан
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Тайкьоку Шодан, Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан Сандан. При
равенство могат да повтарят ката.
Елиминации за 2С: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.
Елиминации за 2D: Sentei ката: Басай Дай и Джион
Финал (8 състезатели) Tokui ката – различна ката
Миникадети 3-та гр. 12 и 13г. момчета и момичета
3А – 10 до 9 кю
3В – 8 и 7кю
3С –6-4 кю
3D – 3 кю и нагоре
Елиминации за 3А и 3В: Sentei ката: Тайкьоку Шодан и Хейан
Шодан
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Тайкьоку Шодан, Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан Сандан. При
равенство могат да повтарят ката.
Елиминации за 3С: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.
Елиминации за 3D: Sentei ката: Басай Дай и Джион
Финал (8 състезатели) Tokui ката – различна ката от разрешения списък.
Кадети 4-та гр. 14 и 15г. момчета и момичета
4А – 10 – 7 кю
4В – 6 – 4 кю
4С – 3 кю и нагоре
Елиминации за 4А: Sentei ката: Тайкьоку Шодан и Хейан Шодан
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Тайкьоку Шодан, Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан Сандан. При
равенство могат да повтарят ката.
Елиминации за 4В: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.
Елиминации за 4С: Sentei ката: Басай Дай и Джион
Финал (8 състезатели) Tokui ката – различна ката от разрешения списък.

Юноши старша 5-та гр. 16 и 17г. юноши и девойки
5А – 10 – 7 кю
5В – 6 – 4 кю
5С – 3 кю и нагоре
Елиминации за 5А: Sentei ката: Тайкьоку Шодан и Хейан Шодан
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Тайкьоку Шодан, Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан Сандан. При
равенство могат да повтарят ката.
Елиминации за 5В: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.
Елиминации за 5С: Sentei ката: Басай Дай, Канку Дай, Джион, Енпи
и Хангетсу
Финал (8 състезатели) Tokui ката – различна ката от разрешения списък.
Мъже и Жени 6-та гр над 18 г.
6А до 4 кю
6В – 3 кю нагоре.
Елиминации за 6А: Sentei ката: Хейан Шодан, Хейан Нидан и Хейан
Сандан.
Финал (8 състезатели) - Tokui ката: състезателите могат да избират от:
Хейан Шодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан, Хейан Йондан, Хейан
Годан и Теки Шодан.
При равенство могат да повтарят ката, в зависимост от степента на
състезателя.
Елиминации за 6В: Sentei ката: Басай Дай, Канку Дай, Джион, Енпи
и Хангетсу
Финал (4 състезатели) Tokui ката – различна ката от разрешения списък.
Елиминации:

Състезателите изпълняват Ката по избор на главния съдия, която
съответства на тяхната техническа степен. Състезателите изпълняват
едновременно една и съща Ката. Състезателите под 7 кю имат право да
повтарят една и съща ката в отделните кръгове.

Финали:

Според списъка с разрешени Ката за съответните степени и възрасти на
SKDUN.

Асай Рю Ката:

Всички възрасти мъже и жени.
Кохай: Елиминации по точковата система (tensu hoshiki). Състезателите
от всяка категория ще се състезават в един елиминационен кръг докато
останат 8 състезатели. Свободен избор (Токуи ката) във всеки кръг от
списъка с подходящите Ката според степента на участника. При
равенство могат да повтарят ката.
- Категории 10-7 кю – свободен избор от: Зенкуцу дачи но ката,
Джунро шодан и Джунро нидан
- Категории 6-4 кю - свободен избор от: Зенкуцу дачи но ката,
Джунро шодан, Джунро нидан и Джунро сандан.
- Категории от 3кю нагоре:
Елиминации 3-1 кю Шитей ката – Джунро шодан или Джунро нидан
Финал Tokui ката - Зенкуцу дачи но ката, Киба дачи но ката, Кокуцу дачи
но ката, Джунро сандан, Джунро йондан, Джунро годан.
Елиминации 1 дан и нагоре Шитей ката - Джунро шодан, Джунро нидан,

Джунро сандан.
Финал Токуи ката за 1 дан – Зенкуцу дачи но ката, Кокуцу дачи но ката,
Киба дачи но ката, Джунро йондан, Джунро годан, Джоко иссей, Кибакен
шодан, Кибакен нидан, Шотей, Какуйоку шодан, Рошу, Сеншо,
Джурокухо, Рантай.
Токуи ката за 2 дан и нагоре според списъка с одобрени ката.
Над 3то кю елиминации по точковата система (tensu hoshiki).
Състезателите от всяка категория ще се състезават в един
елиминационен кръг (шитей ката) докато останат 8 състезатели. При
равенство не могат да повтарят ката, играна в предишен кръг.
При голям или недостатъчен брой състезатели организаторът може да
разкрива нови категории, да обединява или закрива категории.
СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ МАСТЕРС
Право на участие: Мъже и жени над 18 г.
По 2 състезатели от клуб-жени и 2 състезатели от клуб -мъже.

Минимално участие 4 състезатели.
Категории

Без категории

Правила

Задължително изпълняват ката ( от списъка на СКДУН ) и веднага след това
среща кумите (Шобу ипон). Системата е елиминация без репесажи. Кръгове
- ката 5 съдии, кумите 2 ваза-ари или 1 ипон. Финал - ката 7 съдии, кумите 6 ваза-ари или 3 ипона. Екипировка - както при Шобу ипон кумите.
Присъждат се 1, 2 и две трети места.

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Заявки за
Регистрация:
участие:
Заявките се подават по електронен път – краен срок 16 Март 2018:
- на електронна поща bfsk@karatebg.com, попълнена типова бланка
„Заявка за участие“
или
- онлайн на http://tomobu.net/bkf/
Клубовете удостоверяват вярност на регистрациите (вкл. тегло, степен) до 20
Март 2018 на e-mail bfsk@karatebg.com. При заболяване на състезател треньорът
уведомява организатора по e-mail и вноската му за участие ще бъде преведена
обратно на клуба. За отписване на състезатели след 12ч. на 23 Март 2018 вноската
им за участие не се възстановява.
Вноска за участие, вноска картотека и чл. внос се заплащат предварително чрез
банков превод и платежното се изпраща на e-mail: bfsk@karatebg.com
Сметка на БФШК:
Българска Федерация Шотокан Карате-До
ПИБ-централа
IBAN: BG78 FINV 9150 10BG N0FU D5
Swift code: FINVBGSF
В графата основание за превода попълнете за какво плащате:
Вноска участие 20 лв., вноска картотека 10 лв. и Членски внос за 2018г.
150лв., ако още не сте го превели. Ако превода не е от сметката на клуба ви
или е директно на каса посочете името на клуба в платежния документ.
Заявки получени след крайния срок заплащат удвоена вноска участие.

Правила:

Правилата за провеждане на състезанието са регламентирани в „Правилник за
състезания на БФШК“
При жалби и контестации Съдийската и Дисциплинарна комисии се произнасят с
решение съгласно правилника и другите нормативни документи на БФШК.
В състезателната зона е разрешено за всеки отбор да има един лицензиран водач,
който трябва да е заявен предварително, за да му се издаде бадж. Единствено той
може да се обръща към арбитъра и главния съдия. Водачът е отговорен за
поведението, етикецията и отношението на състезателите и поддръжниците на
отбора си. Непристойно поведение от страна на водача, състезатели или публика
води до дисквалификация на отбора.
При недостатъчен или голям брой състезатели организаторът си запазва правото
за промени в категориите-не по-късно от три дни преди състезанието, за което
уведомява треньорите. Не се допускат промени в деня на състезанието.

Документи:

1. Членска карта БФШК – състезателите носят документа по време на
състезанието и го предоставят на главния съдия преди всяко излизане на татамито.
2. Удостоверение за предсъстезателен медицински преглед
3. Застраховка
4. Периодичен медицински преглед – важи 6 месеца

Финансова
150 лв. Годишен членски внос (клуб)
информация: 10 лв. Годишен индивидуален чл. внос (картотека)
20 лв. Вноска участие индивидуално независимо от броя дисциплини.
50 лв. Вноска контестация.
* Всички вноски без глоби и контестации се плащат по банков път.
Разходи по
участието:

Всички разходи (пътни, дневни, хотел) са за сметка на участниците.

