
 
 

На 17 и 18 декември 2016 г. в Honbu dojo, на W.S.K.F.-Bulgaria, 
ж.к. Изток, гр. София, ще се проведе практически инструкторски 

курс с изпит за инструктори и редовна изпитна сесия за технически 
степени 

 
ПРОГРАМА: 

Събота 17 декември: 
11:30-12:00 – Регистрация за участие: 
 Регистриране на инструктори  - по предварително подадени заявки. 

 Регистрация за изпит 8-4 КЮ – събиране на будо-паспорти, изпитни протоколи и 

вноска участие в изпит.  

 Събиране на будо паспорти по клубове за годишна заверка – представителите 

на клубове подават в джоб/плик с придружителен списък/опис будо паспортите 

на своите членове.  

12:00-14:00 – Тренировка 1:  Участват всички регистрирани инструктори и 
подалите заявления за изпит (ако са повече от 25 човека, освен инструктори 
участват само кандидати които ще се явяват на изпит за 8-4 КЮ над 14г.). 

 Кихон – основни моменти от избрани техники и комбинации в изпитната 
програма 8 – 4 КЮ. 

 Кумите - Гохон, Санбон, Кихон ипон кумите - основни моменти и критерии.  

14:00-16:30 – Почивка и делови обяд с инструкторите. 

16:30-18:30 – Тренировка  2 :  Участват всички от първата тренировка. 
 Хейан ката  – Важни моменти и принципи.  

18:30-19030 – Регистрация за изпит - събиране на протоколи и изпитни вноски. 

19:00-        – Изпит за КЮ - 8-4 KЮ - направление W.S.K.F. 
 



Неделя 18 декември: 
10:30 -11:00 – Регистрация и пререгистрация за участие: 
  Пререгистриране на инструктори. 

 Връщане на заверени будо паспорти на представителите на клубове 

 Регистрация за изпит 3-1 КЮ, 1 и 2 ДАН – събиране на будо-паспорти, изпитни 

протоколи и вноска участие в изпит.  

11:00-14:00 – Тренировка 3: Участват всички регистрирани инструктори и 
подалите заявление за изпит 3 КЮ ÷2 ДАН. 

 Кихон – основни моменти от избрани техники и комбинации в изпитната 
програма 3КЮ – 2 ДАН. 

 Кумите – Джиу ипон кумите и Джиу кумите - основни моменти и критерии.  
 Ката – Теки 1, Басай дай, Джион, Енпи, Канку дай – разбиране и принципи.  

14:00-15:00 – Почивка и лека закуска (х1бр.пица на парче). 

15:00-       – Изпит за 3 КЮ÷2 ДАН.  

 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ ИНСТРУКТОРИ И/ИЛИ ЕДИН 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛУБ ЧЛЕН (КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН) НА W.S.K.F. – BG, Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!  

2. До изпит няма да се допускат кандидати не присъствали на съответната 
тренировка преди това (изключение само за върнати поради надвишаване лимита на 
залата)!!! 

3. Ненадписани  W.S.K.F. будо-паспорти и такива без снимка не се заверяват!!!  
4. W.S.K.F. будо-паспорти без придружителен списък няма да бъдат приемани!!!  
5. Срок за подаване на заявки  - 14 декември 2016г. на wskfbulgaria@abv.bg или на 

shuhari.bg@gmail.com. Валидни заявки са само тези с надлежно попълнен формуляр 
(таблица) съгласно посочения по-долу образец. 

6. Право на участие в събитието имат всички трениращи шотокан карате, като с 
предимство са явяващите се на изпит и инструктори на клубове  – членове или 
кандидати за членове на W.S.K.F. – България.  

7. Вноска за участие в курса: 

 За подали заявление за полагане на изпит за КЮ  – 10лв; 

 За подали заявление за полагане на изпит за дан  – 15лв; 

 За притежаващи лиценз на W.S.K.F. инструктори – 10лв; 

 За непритежаващи лиценз на W.S.K.F. инструктори – 20лв; 

 За инструктори над 2 ДАН нерегистриран във W.S.K.F. – 15лв, за ден участие. 
8. Незаявилите участие в посочения срок, НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ НА 

СЪБИТИЕТО!!!   
9. Тези които  ще се явяват на изпит за КЮ трябва да носят ЧЕТЛИВО попълнени 

будо паспорт и формуляр. Документът се намира ТУК и ТУК.  

10. За техническа степен ДАН изпитният протокол се попълва на ЛАТИНИЦА и 
задължително се носят 2 бр. снимки паспортен формат. Документът се намира в 
ТУК  

mailto:wskfbulgaria@abv.bg
mailto:shuhari.bg@gmail.com
http://wskf-bulgaria.com/ExaminationKu.pdf
http://shuhari-bg.com/wp-content/uploads/2012/04/Kyu_Izpiten_Protok_SHU-HA-RI-WSKF.pdf
http://karatebg.com/usefuldocs/WSKF_Dan_Form%20-%20Blank-1425543416.pdf


 
Таблица за заявка:  

КЛУБ:  
№ Име, презиме и фамилия  

и възраст на участника 
Текуща  
степен 

Валиден 
W.S.K.F.  
лиценз 

Ще полага 
изпит за: 
Инструктор/те
хн. степен 

Такса 
курс 

1      

2      
           Желая да закупя  …..бр. W.S.K.F. будо-паспорти! 
 
Тези които ще се явяват на изпит и текущата степен не е защитена пред 
W.S.K.F. трябва да носят документ удостоверяващ последната степен. 

 
Придружаващ списък за годишна заверка на WSKF будо паспорти:  

КЛУБ:                                                           

№ Име, презиме и фамилия  Текуща степен Дата на раждане 
1    

2    
       
     Председател: 
                             /име фамилия/ 
За допълнителна информация и запитвания на: wskfbulgaria@abv.bg или 
shuhari.bg@gmail.com   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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