До
Общото събрание на
БФШК
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ЗА 2017 ГОДИНА
Техническата комисия в лицето на своите активни членове Георги Георгиев, Лъчезар
Ненов, и Александър Славков активно подпомага техническото израстване на клубовете и
техните инструктори през 2017 година. Техническата комисия активно съдейства за
спазването на техническите стандарти и издигането на будо-етикецията като норма на
поведение в доджо и извън него.

I.

На местно ниво, в тясно партньорство с клубовете в страната, по направления се
проведоха следните технически, съдийски, и инструкторски курсове и изпити:

Под ръководството на Лъчезар Ненов, IJKA България проведе следните семинари и
изпити:


24-26 Февруари – Национален технически и инструкторски курс на IJKA-България и
официална изпитна сесия за ученически степени до 1 кю – домакин КК „Светлина“,
София



4-5 Март – IJKA инструкторски курс със Садашиге Като Сенсей, 9 Дан и изпит за Дан



12 Март – семинар JKA техническо направление.



19-21 Май – IJKA Семинар и изпит до 4 кю, Сливен



27-28 Май – IJKA Семинар и изпит до 4 кю, Пазарджик



23-25 Юни – IJKA семинар и изпит за ученически степени до 4 кю, КК „Светлина“,
София



24 – 25 юни – IJKA семинар и изпит до 4 кю, Созопол, водещ инструктор – Антон
Въндев



2 Юли - IJKA семинар с Лъчезар Ненов и изпит за ученически степени до 4 кю, КИБИ
Френдшип, Пирдоп



28-30 Юли – Асай Рю Ката семинар за съдии и национален инструкторски курс на
IJKA-България, Сливен



26 Август - 3 Септември – Технически и инструкторски курс на IJKA, и официална
изпитна сесия 3 кю – 2 дан, Царево



20-22 Октомври – IJKA семинар до 4 кю, гр. Пазарджик



3-4 Ноември – IJKA семинар със Садашиге Като Сенсей. 9 дан



10-12 Ноември - IJKA семинар и изпит до 4 кю, Сливен



9-10 Декември - Семинар и изпит до 2-ри дан, Бургас

Под ръководството на Георги Георгиев и Александър Славков, WSKF България, се
проведоха следните семинари и изпити:


27-28 Май – изпит СК Ипон, София



29.07 - 05.08. - Подготвителен лагер за световна купа на WSKF-Токио, Япония в
Свети Влас. Съдйски и инструкторски курс на лицензиранините WSKF инструктори.



21 октомври – инструкторски и съдийски курс – гр. Плевен



17-19 ноември 2017 – WSKF семинар с Касуя Сенсей и изпитна сесия за дан, гр.
София



16-17 декември - технически и инструкторски курс на WSKF, и изпит за технически
степени 3кю - 2дан, гр. Враца, с изпитващи Георги Георгиев, Пламен Шумантов, Елка
Дачева, Христо Герасимов, Румен Полимеров, и Кирил Петров.

JKA България, представлявана от Георги Йосифов и Илиян Дянков, организира и
проведе:


15 април - Технически и инструкторски семинар на JKA в гр. София



24-25 юни - Технически и инструкторски семинар на JKA в гр. Бобошево



29 септември- 1 Окт. Технически JKA семинар със световния шампион Курихара
Сенсей, гр. София



16-17 декември - технически и инструкторски семинар, гр. Бобошево

Всички събития бяха посетени от многобройни представители от всички клубове в
страната.

II.

На национално, ниво техническата комисия, с активното участие на всички клубове в
страната, проведе следните инструкторски семинари и лагери:



17 - 24 Април – Лагер за подготовка национален отбор в гр. Банско



16 - 18 юни -- Инструкторски курс на БФШК в гр. Банско



21 - 30 Септември -Подготовка национален отбор, гр. Банско



1 - 3 декември -- лагер за инструктори, съдии и национален отбор в гр. Сандански.

III.

С присъствието на активните си членовете, техническата комисия съдейства за
съблюдаването на техническите изисквания по време на националните и клубни
състезания:



18 Март – Национално индивидуално и отборно първенство до 12г., гр. София



19 Март 2017г. – Национално индивидуално и отборно първенство над 12г, гр.
София



21 май 2017 - Детски Турнир „Светлина“, гр. София



3 юни 2017 – Национална купа, гр. Габрово



22 октомври 2017 - " Купа Плевен" (по правилника на WSKF) за всички възрасти



5 Ноември 2017 – XIV Международен Шотокан турнир „ШИСЕЙКАН“, София

В заключение, работата на членовете на техническата комисия през 2017 година беше
продуктивна и допринесе за покачването на техническото ниво на практикуващите
Шотокан Карате-до под ръководството на БФШК.

Георги Георгиев
председател на ТК на БФШК

