
 
 
 
Уважаеми Колеги, 
 
 
Във връзка с организация на 8th SKDUN Европейско Първенство по Шотокан 
Карате – До и Европейска Кохай Купа, които ще се проведат на 13-15 април 2018 г. 
в гр. Доброва Горница, Полша, Ви информирам за следното: 
 

1. Поради заявилите се само седем участника за автобус и хотел за пътуването 
за Кохай купата Ви информираме, че БФШК няма да организира пътуването  
за Кохай купата.  

 
2. Заявените бройки от клубовете за пътуването за ЕП с 4 нощувки в Дабова 

Горница – хотел Шафран 4* в са следните: 
- ИПОН – 28 бр.  
- Макс Спорт – 12 бр.  
- Ронин – 4 бр.  
- Шори Доджо – 2 бр.  
- Френдшип – 5 бр.  
- КИБИ Спартак Сандански – 5 бр.  
- Янтра – 1 бр. съдия  
- Спартак 14 – 1 бр.  
- Файтърс – 17 бр.  
- Светлина – 1 бр. съдия  
- Шампион – 3 бр.  
- Шисейкан – 2 бр.  

Моля да ми потвърдите верността на заявените бройки.  
 

3. УС на БФШК реши да поеме част от разноските /хотел и вноска участие/ 
на състезатели участници в европейското първенство, които са се 
класирали на 1-во и 2-ро място на СП и ЕП в индивидуалното през 2017г. 
Моля да ми потвърдите писмено, кои състезатели ще се възползват от 
решението на УС. 
 

Състезателите с класиране са следните: 
4.  Име  Класира

не  
Първенст
во  

Дисциплина  Клуб 

1 Айлин Бобева 2 ЕП Kata individual youths 
female 

Френдшип 

2 Георги Матуски  1 ЕП  Kumite individual children 
boys +42kg 

Шампион 

3 Радин Тихолов 1 СП  Kumite individual 
minicadets male -48kg 

Шампион 

4 Христиан Василев  2 СП  Kumite individual children 
boys -35kg 

Шампион 

5 Дамян Ройбов  2 ЕП Kata individual 
minicadets boys 

Янтра 

6 Станислав Добрев  2 ЕП  Kumite individual cadets 
male -55kg 

Спартак 14 

7 Мирела Йолова  1 ЕП  Kumite individual cadets 
female +53kg 

Спартак 14 



 
8 Натали Йонкова  1 ЕП  Kumite individual cadets 

female -53kg 
Спартак 14 

 Натали Йонкова 2 СП  Kumite individual cadets 
female -53kg 

Спартак 14 

9 Марк Томов  1 ЕП  Kumite individual juniors 
male -60kg 

Спартак 14 

10 Ивайло Боев  2 СП  Kumite individual juniors 
male +75kg 

Спартак 14 

11 Илдъз Ибриям  2 ЕП   Ипон 

12 Александра Александрова  2 ЕП  Kumite individual youths 
female -58kg 

Оверфайт 

13 Теодора Тодорова  1 СП  Kata individual juniors 
female 

Ронин 

 
5. Националния отбор за мъже и жени ще бъде определен от Димитър 

Тодоранов.   
 
6. Финансовата информация за цените на автобуса и хотела е следната: 
 
6.1. За участниците в ЕП отпътуване от София на 10.04 /вторник/ и отпътуване от 
Дабова Горница 16.04. /понеделник/: 
 
Маршрут: София –Виена  – Дабова Горница – София 
 
Тръгване вечерта от София на 10.04.2018г. /вторник/ 
-    1 нощувка със закуска във Виена – 11.04.-12.04.2018 –– хотел от веригата Ibis 
budget – 65 лв. на човек настанен в двойна стая. 
-    4 нощувки със закуска в Дабова Горница – хотел Шафран 4* - 60 лв.на човек на 
нощ, настанен в двойна стая.  
 
Виж хотела: http://www.hotelszafran.pl/ 
 
-    Общо хотел 4* и автобус: 500 лв.  
 
Във връзка с горецитираното, моля треньорите, инструкторите или водачите на 
отборите да се съобразат със следната информация и да спазят сроковете: 
 
В срок не по-късно от 27 март 2018 г. е поименната резервация и плащане на хотел, 
автобус и вноска участие. 
Автобуса ще има ангажимент да превозва  състезателите от и до залата в дните на 
състезанието.  
 
Крайният срок за подаване на заявките за състезание за отборно и индивидуално 
участие в състезанието е 27 март 2018 г. 
За отборното кумите до 20 г. отговаря Милена Кирниколва.  
Информирам ви, че по изискване на Международната федерация SKDUN, всички 
състезатели участници в 8th SKDUN Европейско Първенство по Шотокан Карате – 
До и Европейска Кохай Купа, трябва да предоставят снимка по кимоно паспортен 
формат. Снимката е нужна за регистрацията в Спортдата. Моля, като подавате 
заявка за участие в състезанието, да предоставите и снимката на състезателите от 
клуба ви. 

http://www.hotelszafran.pl/


 
 
 
 

6. Финансовата информация за участие в ЕП: 
 
Вноска участие в състезанието: 
Индивидуални дисциплини: 
25€ на човек на дисциплина – 50 лв.  
Отборни дисциплини: 
45€ на отбор на дисциплина – 90 лв. 
 
Приложено ви предоставям: 

1. Екселска таблица за резервация на хотел и автобус 
2. Екселска таблица за заявяване в състезанието  
3. Програма от организаторите 

 
Организацията по подготовката ще се проведе от Боряна Колчагова - 
bfsk@karatebg.com, тел: 0888 601 902 


