
 

 
 
 

О т ч е т 
за 

дейността на Българска Федерация по Карате-До през 2006г. 
 

 
 
"Българска федерация по карате-до" (БФК) е организация с нестопанска цел в 
обществена полза и си поставя за цел да обединява усилията на спортистите и 
спортните деятели, като развива и съхранява традициите и практиките на 
Шотокан Карате До, като бойно изкуство и спорт, популяризира идеите на  
IJKA (Международната японска карате асоциация) за физическо и духовно 
възпитание и здравословен начин на живот.  
 
На 19 Ноември 2006г. БФК проведе - 1-вото Национално първенство по 
Шотокан Карате До. В него взеха участие 197 състезатели от 15 клуба. 
Състезанието се проведе под патронажа на японското посолство у нас и лично 
Негово превъзходителство Коичиро Фукуи извънредния и пълномощен  
посланик на Япония в Република България връчи медалите на наградените. 
 
 

На 18-19 Февруари 2006 в София, съвместно с КК “Шисейкан” беше 
организиран традиционния зимен семинар с Като Шихан 8 дан – главен 
инструктор на IJKA. В него участваха 62 инструктори и състезатели от 
клубовете в страната. 
 
На ежегодния международен турнир по Шотокан Карате До, проведен на 11-12 
Март 2006  в град Кампина (Румъния) БФК участва с отбор от 22 състезатели и 
сред конкуренцията на над 800 участници отчете големи успехи: 4 златни, 3 
сребърни и 2 бронзови медала 
 
От 24 до 26 Февруари 2006 трима наши съдии повишиха квалификацията си в 
техническия и съдийски курс, проведен от Шотокан Карате До на обединените 
нации (SKDUN) в гр. Мишколц, Унгария. На състоялия се там конгрес БФК 
получи сертификат за членство и за представителство на SKDUN за България. 
 
 
На 9 Април 2006 - 4-та Международна ШиСейКан Купа в София беше 
организирана съвместно от БФК и КК “Шисейкан” отново под патронажа на 
японското посолство у нас. В състезанието взеха участие 206 състезатели от 17 
клуба. 
 



На 29-30 Април 2006 по покана на председателя на съдийската колегия на 
SKDUN г-н Collin Putt двама български съдии отсъждаха на националното 
първенство по Шотокан на Румъния, което се проведе в Букурещ. 
 
На 20 Май 2006 се проведе 2-ри турнир за деца под 7г. “Светлина” с участието 
на 103 деца от 14 детски градини от София, Плевен, Сливен и Габрово. 
 
На 29-30 Май 2006  главният инструктор на БФК Лъчезар Ненов проведе 
семинар  в Технически Университет - Дрезден, Германия 
 
На 1-2 Юли 2006 в Бургас се състоя летния семинар със Садашиге Като Шихан 
8 дан. На проведения изпит за майсторски степени бяха защитени един 5-ти дан, 
един четвърти, два втори и шест 1-ви дана. 
 
6-8. Октомври 2006г. на 14-то Световно първенство по карате на "Шотокан 
карате до на Обединените нации"(SKDUN) в Латвия ни представляваха 3-ма 
състезатели и един съдия. Двама от състезателите се класираха на 4-то място в 
дисциплината Ката. 
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31. 05. 2007 г.                            Лъчезар Ненов 
гр. София                   / Зам.председател на БФК / 

 
 


