НАРЕДБА
Национално индивидуално и отборно първенство по Шотокан Карате – До
27 март 2021 г. до 12г.
Организатори:

Българска Федерация Шотокан Карате – До

Заявки за участие:

E - mail: bfsk@karatebg.com, https://www.sportdata.org/

Срок за получаване на заявките:

23 март 2021 г.

Техническа конференция:

27 март 2021 г., от 9 ч. Зала Асикс Арена, гр. София.
Участват представляващите на клубовете-членове или
упълномощени от тях лица.
Задължително е присъствието на всички треньори, съдии и
водачи на отбори.

Дата на провеждане:

27 март 2021 г.

Място на провеждане:

Асикс Арена, Адрес: ул. „Манастирска“ 35, 1111 ж.к. Гео
Милев, София

Награди

Медали, купи и грамоти.

ПРОГРАМА 27 МАРТ 2021
9:00 – 10:00 ч.
Техническа конференция:
1. Списъци на състезателите по възрастови групи, заверен с
подпис и печат на клуба.
2. Заявление - Декларация - за картотекиране за защита на
личните данни.
3. Членска състезателна карта на всеки състезател.
4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧЕН МЕДИЦИНСКИ
ПРЕГЛЕД по образец, съсгласно НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г.
за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на
лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност.
5. Застраховка.
6. Представяне на копие на платежнотo за заплатени вноски
учстие, картотека и годишен членски внос за 2021 г
9:30 – 10:00 ч.

Среща на съдии, треньори и водачи на отбори.

10:00 часа

Начало на състезанието ката и кумите индивидуално до 12г. и
ката отборно

* Подробен график за състезанието ще бъде обявен допълнително.

27 МАРТ 2021 СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ДО 12 Г. КУМИТЕ
Право на
Индивидуално, без ограничение на броя на състезателите от клуб.
участие:
Категории:

Деца младша 7 и 9 г. момчета и момичета Санбон Кумите:
Деца 7 и 9 г. момчета 9 – 7 kю Санбон Кумите
KOHAI 031. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 7-9 YEARS, MALE,
9-7KYU
Деца 7 и 9 г. момичета 9 – 7 kю Санбон Кумите
KOHAI 032. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 7-9 YEARS,
FEMALE, 9-7KYU
Деца 7 и 9 г. момчета 6 – 4 kю Санбон Кумите
KOHAI 033. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 7-9 YEARS, MALE,
6-4KYU
Деца 7 и 9 г. момичета 6 – 4 kю Санбон Кумите
KOHAI 034. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 7-9 YEARS,
FEMALE, 6-4KYU

Деца старша 10-11 г.:
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момчета 9 – 7 kю Санбон Кумите
KOHAI 037. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 10-11 YEARS,
MALE, 9-7KYU
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момичета 9 – 7 kю Санбон Кумите
KOHAI 038. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 10-11 YEARS,
FEMALE, 9-7KYU
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момчета 6 – 5 kю Санбон Кумите
KOHAI 039. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 10-11 YEARS,
MALE, 6-4KYU
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момичета 6 – 5 kю Санбон Кумите
KOHAI 040. KUMITE INDIVIDUAL SANBON CHILDREN, 10-11 YEARS,
FEMALE, 6-4KYU

Деца старша 10-11 г. над 4-то кю /вкл./- /1 минута и 30 сек./:
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момчета – Шобу Ипон Кумите:
041. KUMITE INDIVIDUAL IPPON SHOBU CHILDREN, 10-11 YEARS, MALE,
-34KG
042. KUMITE INDIVIDUAL IPPON SHOBU CHILDREN, 10-11 YEARS, MALE,
-40KG
043. KUMITE INDIVIDUAL IPPON SHOBU CHILDREN, 10-11 YEARS, MALE,
+40KG
Деца старша 2-ра гр. 10 и 11г. момичета- Шобу Ипон Кумите:
044. KUMITE INDIVIDUAL IPPON SHOBU CHILDREN, 10-11 YEARS,
FEMALE, -40KG

045. KUMITE INDIVIDUAL IPPON SHOBU CHILDREN, 10-11 YEARS,
FEMALE, +40KG
Забележка:
При липса на поне 4 състезателя в категория същата се закрива, а на
участниците се дава право да се прехвърлят към друга категория.
Промени в категориите ще бъдат обявени след подаване на всички заявки.
Организатора си запазва правото на промени и по време на събитието.
Състезатели с 4 кю могат да участват в една от двете дисциплини: Санбон
Кумите или Шобу Ипон Кумите.
За категорията Санбон Кумите се попълват точните килограми на
състезателя, тъй като дисциплината се разделя на теглови категории.
Времетраене на До 12 годишни – 1:30 мин.
срещите:
Задължителна
екипировка за
Шобу Ипон
Кумите:
Правила:

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.
- Шобу Ипон Кумите по Правилника за Състезания на SKDUN.
- Санбон Кумите. Оценява се по флаговата система.
Тори атакува в 3 крачки: 1. Джодан Ой цуки, 2. Чудан Ой цуки, 3. Чудан Мае
гери 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. По Правилника за състезания на
SKDUN.
Състезатели с 4 кю могат да участват в една от двете дисциплини:
Санбон Кумите или Шобу Ипон Кумите.

27 МАРТ 2021 СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ДО 12Г. - КАТА
Право на участие: Индивидуално, без ограничение на броя на състезателите от клуб.
Категории

Деца младша 1-ва гр. от 7 до 9 г. вкл.
Момчета 9-7 кю
KOHAI 001. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 7-9 YEARS, MALE, 97KYU
Момичета 9-7 кю
KOHAI 003. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 7-9 YEARS, FEMALE, 97KYU
Момчета 6-1 кю
KOHAI 002. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 7-9 YEARS, MALE, 64KYU
Момичета 6-1 кю
KOHAI 004. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 7-9 YEARS, FEMALE, 6-

4KYU
1А – 9 - 7 кю (елиминации - Тайкьоку Шодан и Хейан Шодан)
1В – 6 - 1 кю (елиминации - Хейан 1-3)
Деца старша 2-ра гр. от 10 до 11 г. вкл.
Момчета 9-7 кю
KOHAI 005. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 10-11 YEARS, MALE, 97KYU
Момичета 9-7 кю
KOHAI 007. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 10-11 YEARS, FEMALE,
9-7KYU
Момчета 6-1 кю
KOHAI 006. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 10-11 YEARS, MALE, 64KYU
Момичета 6-1 кю
KOHAI 008. KATA INDIVIDUAL CHILDREN, 10-11 YEARS, FEMALE,
6-4KYU
2А – 9 - 7 кю (елиминации - Тайкьоку Шодан и Хейан Шодан)
2В – 6 - 1 кю (елиминации - Хейан 1-3)
Забележка:
При липса на поне 3 състезателя в категория същата се закрива, а на
участниците се дава право да се прехвърлят към друга категория.
Промени в категориите ще бъдат обявени след подаване на всички
заявки. Организатора си запазва правото на промени и по време на
събитието.
Елиминации:

До 12г. Хейан Ката по избор на главния съдия в съответствие със
степента на състезателите. Флагова система на оценяване. Състезателите
едновременно изпълняват една и съща Ката. Състезателите по ката под 7
кю имат право да повтарят една и съща ката в отделните кръгове.
Състезателите от всяка категория ще се състезават в един
елиминационен кръг докато останат 8 състезатели.

Финали:

Според списъка с разрешени Ката за съответните степени и възрасти на
SKDUN. Точкова система на оценяване (tensu hoshiki) 8 състезатели.
9-7 кю могат да избират от Тайкьоку Шодан, Хеан 1-3/вкл./
6-1 кю могат да избират от Хеан 1-5 до Теки Шодан /вкл./,
Само състезателите по ката под 7 кю имат право да повтарят една и съща
ката в отделните кръгове.

Асай Рю Ката:

Всички възрасти момчета и момичета.
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 9-7 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:
Всички кръгове Токуи ката по точкова система (Tensu hoshiki).
Състезателите във всяка категория ще изпълняват Токуи ката в един
предварителен кръг до 8 състезатели (по един състезател в даден
момент).
В полуфиналите тези 8 състезатели ще изпълнят различна Токуи ката (по
избор от одобрения списък), след което 4 състезатели с най-висок
резултат ще изпълнят различна токуи ката във финалния кръг (за 1-во, 2ро и 3-то място).
В случай на равенство в полуфинала и финалния кръг, състезателите
трябва да изпълняват различна ката от тези, които са играли във всички
предишни кръгове.
За избор на Tokui kata вижте одобрения списък на ката, подходящ за
степента на състезателите. https://www.skdun.org/rule-book/
Правила:

Ката по Правилника за състезанията на БФШК и SKDUN

27 МАРТ 2021 СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ДО 12 Г. – КАТА ОТБОРНО
Право на участие: До 2 отбора от клуб. Отборът се състои от 3-ма състезатели. Един състезател
може да участва само в един отбор по пол и един микс.
Категории

Ката Отборно Кохай Деца 7 – 11 г., 9-3 кю
Ката отборно момчета
KOHAI 025. KATA TEAM CHILDRENS, 7-11 YEARS, MALE, 9-3KYU

Ката отбор момичета
KOHAI 026. KATA TEAM CHILDREN, 7-11 YEARS, FEMALE, 9-3KYU

Ката отбор микс
KOHAI 027. KATA TEAM CHILDREN, 7-11 YEARS, MIXED, 9-3KYU

Забележка:
При липса на поне 3 отбора в категория същата се закрива, а на
участниците се дава право да се прехвърлят към друга категория.
Промени в категориите ще бъдат обявени след подаване на всички заявки.
Организатора си запазва правото на промени и по време на събитието.

Правила:

Ката по Правилника за Състезания на SKDUN

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Заявки за
Регистрация:
участие:
Заявките се подават по електронен път – краен срок 23 март 2021:
- на електронна поща bfsk@karatebg.com, попълнена типова бланка
„Заявка за участие“ или онлайн на https://www.sportdata.org/.
Клубовете удостоверяват вярност на регистрациите (вкл. тегло, степен) до 25 март
2021 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 26 март 2021 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 30 лв., вноска картотека 10 лв., вноска отборно кумите и
ката 45 лв., вноска отборно микс кумите 45 лв. и Членски внос за 2021 г. 150
лв., 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 треньор, който трябва да
е заявен предварително, за да се издаде бадж. Баджовете ще се дадат в началото на
състезанието според броя на участващите състезатели от клуб. Единствено
треньора може да се обръща към арбитъра и главния съдия. Треньорът е отговорен
за поведението, етикецията и отношението на състезателите и поддръжниците на
отбора си. Непристойно поведение от страна на треньора, състезатели или
публика води до дисквалификация на състезателя, треньора или отбора в
съответствие с Дисциплинарния правилник на БФШК.

Документи:

1. Списъци на състезателите по възрастови групи, заверен с подпис и печат на
клуба.
2. Заявление - Декларация - за картотекиране за защита на личните данни, по
образец на БФШК.
3. Членска състезателна карта на всеки състезател.
4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД по образец, съсгласно
НАРЕДБА № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на
медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна
дейност.
5. Застраховка.
6. Представяне на копие на платежнотo за заплатени вноски учстие, картотека и
годишен членски внос за 2021 г.

Финансова
150 лв. Годишен членски внос (клуб)
информация: 10 лв. Годишен индивидуален чл. внос (картотека)
30 лв. Вноска участие индивидуално независимо от броя дисциплини.
45 лв. Вноска участие за кумите и ката отборно
45 лв. Вноска участие кумите отборно микс
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.

