Българска Федерация Шотокан Карате До
НАРЕДБА
за провеждане на държавния спортен календар през 2013 година

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.
- Да способстват за повишаване и проверка нивото на българските състезатели по Шотокан Карате
До, както и да спомагат за подбора и подготовката на националните отбори;
- Да мобилизират силите на треньори и деятели за повишаване на спортното майсторство във всички
възрастови групи;
- Да контролират и стимулират учебно-тренировъчната и възпитателната дейност с отборите и
състезателите;
- Да излъчат държавните отборни и индивидуални шампиони за всички възрастови групи;
- Да съдействат и промотират спорта Шотокан Карате До сред учащи и студенти, както и сред групи в
неравностойно положение.
ІІ. ВИДОВЕ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ
Утвърдените първенства и турнири са:
1. Държавни индивидуални първенства - провеждат се отделно за двата пола за всяка
възрастова група, започвайки от 8г. нагоре.
2. Държавни отборни първенства - провеждат се отделно за двата пола за всички възрастови групи.
3. Национални купи и турнири организирани от клубове, при спазване на изискванията,
утвърдена в настоящата наредба.
4. Национални турнири за деца на 4 и 5г. и деца на 6 и 7г.
ІІІ. ПРИНЦИПИ НА УЧАСТИЕ
1. Възрастови групи
- Момчета и момичета на 8 и 9г.
- Момчета и момичета на 10 и 11г.
- Момчета и момичета на 12 и 13г.
- Момчета и момичета на 14 и 15г.
- Юноши и девойки на 16 и 17г.
- Мъже и жени.
2. Възрастови групи за Национални турнири за деца на 4 и 5г. и деца на 6 и 7г.
- Момчета и момичета на 4 и 5г.
- Момчета и момичета на 6 и 7г.

ІV. ДЪРЖАВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПЪРВЕНСТВА
Провеждат се за всички възрастови групи без деца на 4 и 5г. и деца на 6 и 7г.
1. Право на участие:
1.1 Всеки клуб с платен членски внос и картотека на състезателите си към БФ Шотокан Карате До.
1.2 Състезатели преминали периодичен и предсъстезателен медицински преглед, и застраховка.
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2. Дисциплини и възрастови групи:
2.1 Ката индивидуално – мъже и жени; всички възрастови групи
2.2 Asai ryu Ката индивидуално – мъже и жени; всички възрастови групи. Задължителните Ката за
2013г. са Джун ро 1-3, като тенденцията е до 2015г да се въведат и Джун ро 4 и 5. За финал:
свободна Асай рю Ката от публикувания в страницата на БФШК списък.
2.3 Шобу Ипон Кумите индивидуално – мъже и жени; всички възрастови групи без деца на 8 и 9г.
2.4 Джиу Кумите индивидуално – само за мъже над 18г. с минимална степен – 1-ви дан Шотокан.
2.5 Кихон Ипон Кумите индивидуално – само за момчета и момичета на 8 и 9г. - При възможност
състезателите се разделят в не повече от 3 подгрупи по технически степени, тегло или ръст.

Техническата комисия изготвя наредба за всяко състезание, като при достатъчен брой
състезатели се стреми да се придържа към категориите за ЕП и СП на SKDUN.
3. Система на провеждане - всички възрастови групи играят при система на елиминиране или
оценки, като финалния кръг на Ката се провежда с оценки съгласно правилника за състезания по
Шотокан Карате До.
4. Категории в Ката - състезателите от всяка възрастова група се разделят в не повече от 3 подгрупи
по технически степени.
5. Категории в Шобу Ипон Кумите
Момчета -35кг. +35кг. и момичета -42кг. + 42кг. на 10 и 11г.
Момчета -40кг. -45кг. -50 кг. +50 кг. и момичета -45кг. +45 кг. на 12 и 13г.
Момчета -50 кг. -58 кг. -65 кг. +65кг. и момичета -52 кг. +52 кг.на 14 и 15г.
Юноши -60 кг. -70 кг. +70 кг. и девойки -57 кг. +57 кг. на 16 и 17г.
Мъже -77 кг. +77 кг. и жени -58 кг. +58 кг. над 18г.
При непълни групи и категории в съответните дисциплини БФШК си запазва правото да прави
промени.
6. Заявки за участие:
Заявки се приемат до указания в наредбата за съответното първенство срок. Заявките се изпращат на
имейл info@karatebg.com, попълнени на специално подготвената за съответното състезание бланка в
електронен формат. Регистрацията на състезателите може да се извършва и онлайн на адрес:
http://tomobu.net/bkf/ в този случай не е необходимо да се изпраща заявка по имейл.
V. ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА
1. Право на участие:
1.1 Всеки клуб с платен членски внос и картотека на състезателите си към БФ Шотокан Карате До.
1.2 Състезатели преминали периодичен и предсъстезателен медицински преглед.
2. Дисциплини и възрастови групи:
2.1 Шобу Ипон Кумите 12 – 15 г. отделно за двата пола и микс
16-20г. отделно за двата пола и микс
21+ г. отделно за двата пола и микс
2.2 Ката

8 – 10 г. - ката отборно микс
11 – 15 г. отделно за двата пола и микс
16-20г. отделно за двата пола и микс
21+ г. отделно за двата пола и микс
3. Система на провеждане Всеки кръг на отборно Ката се провежда с оценки съгласно правилника за
състезания по Шотокан Карате До.

Техническата комисия изготвя наредба за всяко състезание, като при достатъчен брой
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състезатели се стреми да се придържа към категориите за ЕП и СП на SKDUN.
4. Състав на отборите:
- Състава на отборите включва 3 състезатели и 1 резерва или 5+2 за смесените дисциплини при
кумите и 3 състезатели при Ката.
- Допускат се отбори Кумите в непълен състав, като започват срещата със служебни загуби.
- Поредността на излизане на състезателите от отборната среща се определя от двамата треньори,
които дават списък на Гл. Съдия. Несъответствие между дадения списък и поредността на излизане
на състезателите води до дисквалификация на отбора. Треньорът може да дава нов списък с
поредността за всяка отборна среща.
- В отборите по Ката се разрешава отборът да се допълни с двама състезатели от по-ниска възрастова
група, като въпросните състезатели могат да участват най-много в две различни възрастови групи.
- В отборите по Кумите не се разрешава отборът да се допълва със състезатели от други
възрастови групи.
Всеки състезател може да участва само в един отбор в дадена възрастова група и пол, и в един
отбор микс. Последното важи отделно за отборно Ката и отборно Кумите.
6. Заявки за участие:
6.1 Заявки се приемат до указания в наредбата за съответното първенство срок. Заявките се
изпращат на имейл info@karatebg.com , попълнени на специално подготвената за съответното
състезание бланка в електронен формат. Регистрацията на състезателите може да се извършва
и онлайн на адрес: http://tomobu.net/bkf/ в този случай не е необходимо да се изпраща заявка
по имейл.
6.2. В заявките за отборните първенства се записват имената на състезателите от отбора.
4. До ДИП и ДОП за всички възрастови групи, включени в утвърдения от БФ Шотокан
Карате-До спортен календар за 2013 година се допускат:
4.1. Само състезатели и отбори, картотекирани от клубове, редовни членове на БФ
Шотокан Карате-До, заявили в срок своето участие в конкретната календарна проява и
отговарящи на следващите по долу изисквания.
4.2. Състезатели преминали периодичен и предсъстезателен медицински преглед.
4.3. Един състезател, в една календарна година, има право да играе само от името на клуба, в
който е картотекиран. Преминаване в друг клуб става със съгласието на ръководството на
клуба, в който е картотекиран състезателят като се спазва наредбата за картотекиране на
състезателите.
VІ. КЛАСИРАНЕ
1. Държавните индивидуални първенства за всички възрастови групи определят
индивидуалните шампиони на Република България за съответните дисциплини.
2. Държавните отборни първенства за всички възрастови групи определят отборните шампиони
на Република България.
VІI . КАРТОТЕКИРАНЕ НА ОТБОРИ И СЪСТЕЗАТЕЛИ
1. Всички отбори и състезатели трябва да бъдат картотекирани задължително в БФ Шотокан
Карате-До.
2. Необходими документи за картотекиране на състезателите от всички възрастови групи.
2.1. Членска състезателна карта на всеки състезател, заверена техническа степен от главния
изпитващ на съответната техническа организация, заверен периодичен медицински
преглед/валидност 6 месеца/, застраховка и заверка с подпис и печат на клуба за всички
възрастови групи. При непопълнена съгласно изискванията чл. карта, състезателят не се
картотекира.
2.2. Списъци на състезателите по възрастови групи, заверен с подпис и печат на клуба.
2.3. Молба от състезателя, подписана от състезателя /при непълнолетие от родител или настойник/
само при първото картотекиране в клуба.
2.4. Клубен членски внос за състезателната 2013 г. - 150 лв.
2.5.Вноска за картотекиране (индивидуален членски внос): 10 лв.
3. На техническата конференция Главния съдия задължително проверява състезателните чл. карти,
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предсъстезателните медицински прегледи и застраховките.
VIII. ЖАЛБИ И КОНТЕСТАЦИИ
1. Контестация се подава в писмен вид до Главния съдия най-късно до 1 час от завършването /края/
на срещата, обект на контестацията. Треньорът трябва да опише коя точка от правилника за
състезания е нарушена.
2. Контестация се приема от Главния съдия заедно с вноска в размер на 50 /петдесет/ лева, за което
се издава разписка. Парите получени от контестации се внасят в Бюджета на БФ Шотокан Карате
До.
2. Решението по контестацията се взима от съдийската и дисциплинарната комисии на БФ
Шотокан Карате До в съответствие с определения от наредбата за комисиите срок.
ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ДОМАКИНСТВО И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. УС на БФ Шотокан Карате-До, чрез приемане на Държавния спортен календар за годината,
определя домакинствата на съответните състезания.
2. Чрез Бюджета си БФ Шотокан Карате-До осигурява целеви средства за настаняване на съдиите и
поема разходите по наем зала и хонорари за обслужващия персонал, лекар и др.
3. Домакинът осигурява спортна зала, която да отговаря на следните изисквания:
3.1 Зала с минимум 2 шиай-жо;
3.2 Височина над 5 метра от пода;
3.3 Залата - подготвена 30 минути преди обявения час;
3.4 Озвучаване - радиоуредба;
3.5 Места за състезатели и публика, съдийски маси, лекарска маса;
3.6 Съдийския състав се назначава от съдийската комисия на БФ Карате До;
3.7 Чистота на залата;
3.8 Настаняване - по заявка на участващите отбори, не по-късно от 5 дни преди началото на
състезанието;
3.9 Ритуали - откриване, награждаване;
3.10 Заявките за хотел се изпращат до клуба домакин
3.11 БФ Шотокан Карате До е с правото си да командирова за своя сметка на всички прояви,
включени в ДСК съответните длъжностни лица.
3.12 БФ Шотокан Карате До в срок от 10 работни дни след приключване на състезанието
публикува класирането в интернет.
6. За всички неупоменати в настоящата Наредба въпроси, важат разпоредбите на Спортносъстезателния правилник на БФ Шотокан Карате До.

Настоящата наредба е приета на Общо събрание на Българска Федерация Шотокан Карате До на
03.11.2012 г.

гр. София
03.11.2012 г.
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