
2nd SKDUN European Shotokan Karate Championship 

and 2nd SKDUN Kohai European Cup 

21-22 April 2012, Bucharest - Chiajna / Romania  

SHOTOKAN KARATE-DO OF UNITED NATIONS and Romanian Martial Arts Federation  

имат честта и удоволствието да Ви поканят на 2-ри SKDUN Европейско Шотокан 
Карате Първенство и 2 SKDUN Kohai Европейска купа, които ще се проведат в 
Букурещ - Chiajna/ Румъния на 21-22 април 2012 г. 
Дата на първенството - 21-22 април, 2012 
  
Място на първенството - Спортна зала Chiajna, ул. Drumul Garii Nr 1-3 (Букурещ, 
Румъния) 

такси: 
Всяко отделна индивидуална дисциплина: 20 € на човек 
Всяка отборна дисциплина: 40 € за отбор 
 

Настаняване 

Има различни видове на настаняване (2 ** хотел: 25 евро / човек със закуска;  
3 *** хотел: 35 Евро / човек с включена закуска; 4 **** хотел 50 евро / човек със 
закуска) 
Транспорт от хотела до Спортна зала Chiajna и обратно (за събота и неделя, 21 
Април 2012 г.) ще бъде 10 евро / човек и ще бъдат валидни само за отбори, пристигащи 
със самолет. 
Другите отбори ще пътуват до Спортна зала Chiajna със собствен автобус. 
Ако имате нужда от настаняване и местен транспорт, трябва да се свържете с 
организатора преди 28 Февруари 2012 г. и да заявите бройката на хората и вида 
настаняване. След тази дата, ще трябва сами да организирате настаняването и 
транспорта си. 
 

Храна 

По време на състезанието, в спортната зала ще се предлага храна от различни фирми. 

Краткък график (ще получите по-подробен график след  14 април 2012 г.) 

Петък, 20 април 

14:00 - регистрация и записване на състезателите от мениджъра на отбора 

(състезателите не трябва да присъстват, само делегираното лице / мениджър) 

Среща на съдии и треньори ще бъде в 18:00 часа в Спортна зала Chiajna 

Събота, 21 април 

09:00 до 21:00 часа - състезание 

Неделя, 22 април 

09:30 часа до 17:00 часа – състезание 

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ФОРМУЛЯРИ: 5 април, 2012 г. 



 

Кратка информация за правила и поведение  

Това Европейско първенство е чисто традиционно Шотокан карате събитие в смисъл на 

Ippon Shobu Карате. 

Това събитие не трябва да бъде свързвано с всякакво WKF състезание или тълкуване на 

правилата на WKF. 

Ръкавите на Gi и дължината на крачола не трябва да бъде твърде дълго, китките и 

глезените трябва да са напълно открити. Това е за безопасността на състезателитеи 

позволява на реферите и съдиите  да виждат  "формата" на тези стави, по време на 

изпълнението на техника, така че е важно при вземането на решение дали техниката е 

изпълнена правилно (а не с извита / слаба китка например): няма визия, няма оценка. 

Трябва да се помни, че това не е клубно или национално първенство. Това е 

първенство за представяне на страната като национален отбор на страната и всички 

Карате Ka от страната представляват един отбор. 

Състезателите и признатите длъжностни лица ще бъдат единствените, на които е 

разрешено да бъдат в състезателната зона. 

Организаторът ще наложи това строго! Това правило и следните правила са за 

безопасност на състезателите и зрителите и така създаваме условия за по-слабо 

натоварено състезание и 

допринася за контрола, безопасността и видимостта на площта за всяко състезание  за 

медицинския персонал и зрителите. 

Треньори, мениджъри и преводачи (не се позволяват фотографи от различните 

държави в 

състезателната площ, освен официалния фотограф на SKDUN), трябва да изпратят 

имената и паспортна снимка с името си и страната, която представляват на Сенсей Colin 

Putt  за издаване на пропуск на тези, които са разрешени треньори / мениджъри /. 

 Моля, обърнете внимание, че баджа трябва да се носи по всяко време, баджовете 

не са прехвърляеми, всяка злоупотреба на пропуски ще доведе до отнемане на статута 

на т.н. треньор / мениджър и изгонване от арената. Персонала по сигурността ще 

упражни това 

строго! 

Те ще бъдат единствените представители на страната, различни от работещите рефери, 

съдии и длъжностни лица на съдийските маси, на които е разрешено да присъстват в 

състезателната площ  по време на състезанието в подкрепа на състезателите.  Всеки 

без служебен пропуск, лесно видим от Длъжностните лица на SKDUN или персонала по 

сигурността ще бъде изгонен от състезанието, няма да има дискусия. 

Страните с до 25 състезатели могат да имат един (1) треньор и един (1)мениджър, от 25 

до 49 състезатели може да имат двама (2) треньори и един(1) мениджър и страни с 

повече от 50 състезатели трима (3) треньори и един (1) мениджър. Не забравяйте, че 

тези служители трябва да бъдат регистрирани до крайния срок за заявки за 



състезанието.  

Всяка държава трябва да има един английски преводач, да говори с Kansa или ако 

е необходимо с  Главния Съдия. Ако не разполагате с преводач за английски език, ще 

бъде трудна комуникацията с Главния Съдия и може да не бъдете удовлетворени с 

окончателно решение.  Дискусия от треньор / мениджър, с Kansa или Главния Съдия се 

допуска само за нарушение на правилата и трябва да бъдат в състояние да покажат 

Правилника на SKDUN и правилото, което желаят да обсъдят. 

Всеки състезател или длъжностно лице, който не се държат с достойнство и не показват 

правилния етикет, уважение и отношение на всеки рискуват да бъдат наказани с 

Shikaku и изпратени от състезанието. Въпроса не подлежи на дискусия или дебат. 

Мениджъри и треньори са отговорни за поведението на техните състезатели и 

поддръжници на страната /публика/, тяхната почтеност е от ключово значение за 

поддържане и повишаване на стойностите на Шотокан Карате, като цяло, SKDUN 

специфично и повишаване на стандартите на всички Карате-Ка. 

Всеки мениджър на отбор е отговорен за правилното тегло /категория/ на 

състезателите на Кумите. Ние ще поставим везни на всяко татами, за да се провери 

теглото в случай на съмнение. 

Бутане с тяло и клинч също ще бъде санкционирано. 

Ръкавиците трябва да отговарят на примера в правилника, до 2cm дебелина, чисти и 

бели. 

Лошо или оспорващо поведение и отношение, които показват неуважение към 

състезателите и или длъжностни лица, няма да бъдат толерирани и ще бъдат наказани, 

ние всички сме имали опит с такова поведение в миналото и SKDUN  е използвала тези 

моменти, да образова и да учи на приетия международен и Будо начин и такова 

поведение няма да се игнорира и ще доведе до санкции срещу нарушителите. 

Застраховане: Всички участници трябва да се погрижат за собствената си застраховка. 

SKDUN и Организационния Комитет не поемат никаква отговорност за наранявания или 

други повреди. Състезаването е на ваш собствен риск. 

Ваша отговорност е да информирате Вашия отбор за тези важни въпроси. 

 НЕ обвинявайте организаторите за вашите пропуски! 


