
 
 
               

 
15-17 Юни 2018 – Курс за лицензиране на инструктори и изпитващи 
под ръководството на Техническата комисия към БФШК, гр. Банско 

 
Курс за лицензиране на инструктори и изпитващи на БФШК под ръководството 

на Техническата комисия.  
 
Инструктори: 

Георги Георгиев – Джоси – 7-ми Дан - Председател на техническата комисия  
Александър Славков – 5-ти Дан - член на техническата комисия 

Лъчезар Ненов - 6-ти Дан - член на техническата комисия 
 
Време на провеждане: 15 - 17 юни 2018 г. /2 нощувки/ 

Място: Гранд Хотел Банско ****, гр. Банско 

 

Настаняване на база пълен пансион (Full board): 
 

1. Цена на възрастен /над 12 г./ 
- двойна стая 60,00 лв. /120 лева - 2 нощувки/ 
- апартамент при настаняване на 3-4 човека 55,00 лв. /110 лева - 2 нощувки/ 

- единична стая 90 лева /180 лева - 2 нощувки/ 
 

2. Цена на дете /от 3 – 11,99 г./ 
- двойна стая 30,00 лв. /60 лева - 2 нощувки/ при двама пълноплащащи  
 

3. Посочената цена е в лева и включва: 
 
-  Нощувка 

-  Закуска, обяд и вечеря 
-  Ползване на: 

- безжичен Интернет в целия комплекс 
- Ползване на СПА център  
-  ДДС, туристическа застраховка и туристическа такса 

 

Плащане:  
Инструкторите от клубовете поемат разноските си по пътя и хотела. Плащането 
на хотела се извършва в деня на пристигането на представител на БФШК.  

 

Срокове за заявка: 
Срока за подаване на заявка е 07.06.2018г. /четвъртък/ 12.00 часа.  

Моля да спазите срока, защото сме ангажирали места и зала в хотела.  

 
Настаняване и освобождаване: 
Настаняване – след 14:00ч. 
Освобождаване на ползваното помещение - до 12:00 ч. 

 
 
 



 
 

Програма на курса: 
 
Теми:  

 
Теория: Георги Георгиев – Джоси и Лъчезар Ненов 

Методика на преподаване. 
Критерии за оценка на технически степени.  
 

Практика:  
Кихон, Ката- Басай-дай, Хангецу. Кумите; Джу Ипон, Кеаши Ипон, Джиу.    

 
Петък: 18.30 – Кихон - Георги Георгиев – Джоси, Александър Славков, 

Лъчезар Ненов  
 

Събота:  

10.00 ч.  
Джиу ипон кумите – Лъчезар Ненов  

Каешу ипон кумите - Георги Георгиев – Джоси 
Джиу кумите - Александър Славков     
16.00ч.  

Ката (Хангецу)      
18.30ч.-Теория 

 
Неделя-10.00 ч. - изпит- тест 

 

 


