Уважаеми Колеги,
Във връзка с предстоящата организация на 26th SKDUN Световно Първенство по
Шотокан Карате – До и Световна Кохай Купа, които ще се проведат на 12-14
октомври 2018 г. в гр. Кишинев, Молдова, Ви информирам за следното:
Поради големия интерес за участие в Световното Първенство по Шотокан Карате –
До и Световната Кохай Купа, които ще се проведат на 12-14 октомври 2018 г., се
очаква отборът на България да е с голям брой участници. Резервацията за хотел
трябва да се направи по-рано и обвързана с капаро и редица условия от хотелите.
За да направим навременната резервация ни е необходимо в най-кратки срокове да
ни съдействате.
Във връзка с горецитираното, моля треньорите, инструкторите или водачите на
отборите да се съобразат със следната информация и спазят сроковете:
1. В срок до 10 август 2018 г. /петък/, да предвидите и заявите бройката на хората
от клуба ви, които ще отседнат в хотела и ще ползват автобус. Моля бройката на
участниците да е точна, защото ще плащаме предварително на хотелите.
2. В срок не по-късно от 25 септември 2018 г. е поименната резервация и плащане
на хотел и автобус вноска участие в състезанието.
УС на БФШК реши да поеме част от разноските /хотел и вноска участие/ на
състезатели във възрастовата група от + 14г. до 21г. участници в
европейското първенство, които са се класирали на 1-во и 2-ро място на СП и
ЕП в индивидуално през 2017г.
Националния отбор за мъже и жени ще бъде определен от Димитър
Тодоранов.
3. Финансовата информация за цените на автобуса и хотела е следната:
3.1: За участниците в СП и Кохай Купата отпътуване от София на 11.10 /четвъртък/
и отпътуване от Кишинев на 15.10. /понеделник/:
Маршрут: София – Румъния - Кишинев – София
Тръгване сутринта към 06:00 от София на 11.10.2018г., мястото ще се уточни
допълнително.
3.2:
- Нощувки в хотел 3* - на база двойно и тройно настаняване + закуска 50 лв. на
човек на вечер и 75 лв. на човек в самостоятелна стая на вечер /единичното
настаневане трябва да го заявуте в срок до 9-ти август/

Моля да предвидите настанавянето на състезателите ви по двойки и тройки, няма
опция за настаняване на четири човека в стая.
Обща цена за 4 нощувки в хотел 3* и автобус: 350 лв. на човек
3.3. Цена за пътуване с автобус, нает от БФШК е 150 лв. на човек в двете посоки, с
предимство за места в автобуса са клубовте заявили се и в хотела.
Автобуса ще има ангажимент да превозва състезателите от и до залата в
дните на състезанието.
4. Крайният срок за подаване на заявките за състезание за отборно и индивидуално
участие в състезанието е 25 септември 2018 г.
За oтборното до 21 г. отговаря Милена Кирниколова, която ще ви информира
допълнително за сроковете и селекцията на отборите.
Финансовата информация за участие в СП:
5. 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. Програма от организаторите
Организацията по подготовката ще
bfsk@karatebg.com, тел: 0888 601 902
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