International Japan Karate Association
IJKA Международен отворен семинар и изпит за технически
степени. Всички стилове и организации са добре дошли.
27 – 31 Август 2018, гр. Созопол, България
Инструктори:

Ханши Садашиге Като, 9 Дан – главен инструктор на IJKA

Асистиран от инструкторите, обучаващи се и завършили международния
инструсторски курс на IJKA.
Дати: 27 – 31 Август 2018
Място:
България, гр. Созопол, ул. Одеса 2. Национална Спортна База
Настаняване на база пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря)
Цени: Възрастни - 41лв., младежи до 16г.- 39лв. Деца до 12г. - 37лв. на човек в
двойна или тройна стая.
Цената е за 1 ден пълен пансион ( нощувка със закуска, обяд и вечеря) Напитки не са
включени в цената. Инструкторите подават заявки до 24 Март и внасят капаро по 50лв. на
участник до 22 Април. Плащането се извършва предварително по банков път от
инструктора на клуба.
Резервацията ни е за 40 човека и след запълването им организаторът не поема
ангажимент за настаняването.

Инструкторите организират за групата си: застраховка, декларации от родителите за
деца без придружител. Инструкторите изпращат попълнен формуляр за регистрация
на групата си на: ijka.nenov@gmail.com
Настаняване на 27 Август 2018 (Понеделник) след 14:00ч., тренировка от 18ч. и
вечеря. Освобождаване на стаите на 31 Юли 2018 (Петък) до 12:00, обяд и отпътуване.
График:
Понеделник – тренировка от 18ч.
Вторник до четвъртък от 10:00 до 12:00 и от 17:30 до 19:30 - тренировки
Изпит: Четвъртък от 16 до 17:30ч.
Петък: от 9:00 до 11:00 – тренировка, освобождаване на стаите до 12ч., обяд и
отпътуване.
Вноска за семинара: 150 лв. (или 80 €.)
Право на участие: Семинарът е отворен за всички степени, стилове и
организации.
Тренировките ще се провеждат в многофункционалната спортна зала на Национална
Спортна База гр. Созопол, ул. Одеса 2.
Изпит за ученически и майсторски степени. Кандидатите трябва да са участвали в
семинара, да представят IJKA будо-паспорт или предишна диплома за да удостоверят
степента си. Обърнете внимание на срока между явяванията на изпит за различните
степени и изпитната програма на IJKA.
За изпит за Дан степени кандидатите да попълнят формуляри:
http://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/EXAM_FORM-IJKA.pdf и да
приложат 2 паспортни снимки.
Yudansha Kai формуляр: заявление за членство в IJKA Yudansha-Kai. Членски внос за
IJKA Yudansha-Kai за 3 години: 15€
Вноска за издаване на Будо-паспорт на IJKA – 20лв. / изтегли заявление от тук/
Вноска за изпит IJKA:
Вноска за изпит за ученически степени:
1 Dan 60+60=120 €
3, 2 и 1 кю – 50лв.
2 Dan 80+60=140 €
3 Dan 110+60=170 €
4 Dan 150+60=210 €
5 Dan 190+80=270 €
6 Dan 250+100=350€
7 Dan 350+200=550€
Контакти:
Лъчезар Ненов
Българска Федерация Шотокан Карате-До
IJKA Bulgaria главен инструктор
+359888215498
ijka.nenov@gmail.com
www.ijka.karatebulgaria.com
www.karatebg.com

