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НАРЕДБА 
 

5-та Национална купа по Шотокан Карате До до 12г. 
и 

Национално отборно първенство до 12г. 
28 Май 2016г. 

 

Организатори: КК Янтра, Българска Федерация Шотокан Карате До 

Заявки за участие: E - mail: bfsk@karatebg.com,  http://tomobu.net/bkf/ 

Срок за получаване на 
заявките: 

20 Май 2016 г. 

Техническа конференция: 28 Май 2016 г., от 11:00 часа в зала Орловец, гр.Габрово 
Задължително е присъствието на всички треньори, съдии и водачи 
на отбори. 

Дата на провеждане: 28 Май 2016г. 

Място на провеждане: Зала Орловец, гр. Габрово 

Награди Медали, купи и грамоти 

 
ПРОГРАМА 28 Май 2016 

 
28 Май 2016г.  от 11:00 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Май 2016г.  от 12:00 ч. 
 

 
Регистрация на клубовете Място: Зала «Орловец» 
Регистрацията включва: 
Издаване на списък за всеки заявен клуб с участниците по 
дисциплини, категории и вноска участие 
Удостоверяване чрез подпис от представител на клуба на списъка.  
Вноска за участие вноска картотека и чл. внос се заплащат 
предварително чрез превод по банков път по с/ка:  
Българска Федерация Шотокан Карате-До 
ПИБ-централа 
IBAN: BG78 FINV 9150 10BG N0FU D5 
Swift code: FINVBGSF 
В графата основание за превода попълнете за какво плащате: 
Вноска за участие, вноска картотека и Членски внос за 2016г, ако 
още не сте го превели. 
Водачът на отбора или представителя на клуба представя копие от 
платежно нареждане в деня на състезанието. /Моля, обърнете 
внимание на т. 3 раздел Заявки за Участие по-долу/. 
Представяне на списък на картотекираните състезатели. 
Представяне на удостоверенията за предсъстезателен медицински 
преглед, застраховките и членските карти на БФШК с вписан в тях 
периодичен медицински преглед. 
Начало на състезанието: Ката (индивидуално) – предварителни 
кръгове и финали. 
Кумите (индивидуално)  – предварителни кръгове и финали. 
Ката и Кумите (отборно) – предварителни кръгове и финали. НОП 

http://tomobu.net/bkf/
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Награждаване на медалистите от Ката и Кумите индивидуално + 
НОП 

* Подробен приблизителен график за състезанието ще бъде обявен след обработването на 
заявките. 
 
СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ - КАТА 

Право на участие: Индивидуално, без ограничение на броя  на състезателите от клуб. 

Категории Кохай степени (9то – 4то кю) 
Правила и категории 
 
Ката правила: Елиминации – флагова система (kohaku hoshiki)  
Двама състезатели едновременно AKA / SHIRO. Ката по избор на 
рефера. 
 
Финал: По точковата система (tensu hoshiki), най-добрите 8 
състезатели изпълняват Tokui kata (по техен избор от одобрения 
списък). 
 
Категории 9то – 7мо кю :  
Елиминации - Sentei kata: Taikyoku Shodan и Heian Shodan  
Финал (най-добрите 8 състезатели) - Tokui kata: свободен избор от 
Taikyoku Shodan, Heian Shodan, Heian Nidan и Heian Sandan 
 
При равенство, състезателите могат да повторят същата ката.  
 
Категории 6то – 4то кю :  
Елиминации - Sentei kata: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan 
Финал (най-добрите 8 състезатели) - Tokui kata: свободен избор от 
всички Heian Kata + Tekki Shodan 
 
При равенство, състезателите трябва да изпълнят ката, различна от 
тази, изпълнена в предишния кръг. 
 
КАТА ИНДИВИДУАЛНО 
0. А-група Кохай 6-7г. Деца младша възраст 
0.1. момчета – всички степени 
0.2. момичета – всички степени 
KIDS Кохай (8 – 9 години) 
1. Кохай Момчета 9 – 7 Кю 
2. Кохай Момчета 6 – 4 Кю 
3. Кохай Момичета 9 – 7 Кю 
4. Кохай Момичета 6 – 4 Кю 
CHILDREN Кохай (10 – 11 години) 
5. Кохай Момчета 9 - 7 Кю 
6. Кохай Момчета 6 - 4 Кю 
7. Кохай Момичета 9 - 7 Кю 
8. Кохай Момичета 6 - 4 Кю 
 
Степени от 3 кю нагоре 
Ката правила:  Всички кръгове по точковата система (Tensu hoshiki). 
Право на участие: минимална степен 3то кю. 
 
Състезателите от всички категории участват в предварителни 
кръгове, докато останат 8 човека ( по двама състезатели 
едновременно AKA / SHIRO). 
В полуфиналите тези 8 състезатели ще изпълнят Tokui kata (по техен 
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избор от одобрения списък)  
Финал: 4те състезатели с най-високи оценки ще изпълнят различна 
Tokui kata. 
 
За избор на Токуи ката вижте одобрения списък с ката и 
ограниченията за избор според степента и възрастта на 
състезателя (ще го намерите в Правилника на SKDUN). 
В случай на равенство в полуфинал или финал, състезателите 
трябва да изпълнят различна ката от тези, изпълнявани в предишни 
кръгове.  
 
 
КАТА ИНДИВИДУАЛНО от 3то кю 
 
1. CHILDREN (10 – 11 години) момчета 
2. CHILDREN (10 – 11 години) момичета 
 
Категории 1 - 2 : Children  
Елиминации - Sentei kata: Bassai Dai и Jion  
Полуфинал (най-добрите 8 състезатели) - Tokui kata 
Финал (най-добрите 4 състезатели) - различна Tokui kata 
 
 
Възрастта се определя към датата на състезанието.  
При недостатъчен брой състезатели организаторът запазва правото 
за промени в категориите. 

  

  

Асай Рю Ката: До 12г. Елиминации на флагове, ката по избор на главния съдия от 
Junro 1-2.  
Финали на точки - свободен избор Асай Рю ката от приложението 
към Правилника за Състезания на БФШК - без Junro-1. При 
равенство състезателите имат право да повтарят ката, играна в 
предишен кръг.  

Правила: Ката по Правилника за Състезания на БФШК 

 
 
 
СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ - КУМИТЕ 

Право на участие: Индивидуално, без ограничение на броя  на състезателите от клуб. 

Категории: 
Въведете точните 
килограми на 
състезателите от всички 
възрастови групи. 
Толеранс 1кг. 
Проверете степените, 
регистрирани в базата. 
Степени се регистрират 
въз основа на представен 
от лицензиран изпитващ 
протокол от изпит в офиса 
на федерацията. 

КОХАЙ КУМИТЕ ИНДИВИДУАЛНО 
 
0. А-група 6-7г. Деца младша възраст Санбон Кумите  
0.1. момчета 
0.2. момичета 
KIDS (8 – 9 години) - SANBON KUMITE 
31. Момчета: 9 – 7 кю   
32. Момичета: 9 – 7 кю 
33. Момчета: 6 – 4 кю  
34. Момичета: 6 – 4 кю 
CHILDREN (10 – 11 years) - SANBON KUMITE 
35. Момчета: 9 – 7 кю  
36. Момичета: 9 – 7 кю 
37. Момчета: 6 – 4 кю  
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38. Момичета: 6 – 4 кю 
 
КУМИТЕ ИНДИВИДУАЛНО ОТ 3то КЮ 
 
CHILDREN  (10 – 11 години) Shobu Ippon Kumite 1 минута 30 секунди 
26. Момчета -35 кг  
27. Момчета -42 кг 
28. Момчета 42+ кг  
29. Момичета -35 кг 
30. Момичета 35+ кг 
 

  

Задължителна 
екипировка: 

1. Протектор за зъбите, бял или прозрачен. 
2. Протектори за ръцете, бели до 2 см. 
3. Колани, бели и червени. 
4. Нагръдник за жените. 
5. Протектор за слабините за мъжете. 

Правила: „Шобу Ипон Кумите“ по Правилника за Състезания на БФШК. 
“Санбон Кумите” по Правилника за Състезания на БФШК. 

 
НАЦИОНАЛНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО - СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ – КАТА 
ОТБОРНО 

Право на участие: Най-много по 3 отбора от клуб в категория. 
 

Категории Даден състезател може да участва само в един отбор в дадена 
възраст и в един микс. 
Правила отборно Ката: Всички кръгове по точкова система (Tensu 
hoshiki) 
Елиминации -Tokui kata  
Финал (4 Отбора) - различна Tokui kata  
В случай на равенство, могат да повторят Ката. 
Tokui kata трябва да е избрана от одобрения списък и да е 
подходяща за най-ниската степен в отбора. 
 
За избор на Токуи ката вижте одобрения списък с ката и 
ограниченията за избор според степента и възрастта на 
състезателя (ще го намерите в Правилника на SKDUN). 
КАТА ОТБОРНО КОХАЙ CHILDREN (8 – 11 години)  
25.  Ката отборно момчета  
26. Ката отборно момичета 
27. Ката отборно Микс 
 

  

  

Правила: Ката по Правилника за Състезания на БФШК 

 
 
 
НАЦИОНАЛНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО - СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ – КУМИТЕ 
ОТБОРНО до 12г. 

Право на участие: Не се играе 
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Категории:  

Времетраене на срещите:  

 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Заявки за участие: 1. Заявките се подават по електронен път: 
- по електронна поща bfsk@karatebg.com,  попълнена типова бланка 
„Заявка за участие“ 
- онлайн на http://tomobu.net/bfk/ 
2. Заявки получени след крайния срок за получаване на заявки 
заплащат удвоена вноска участие. 
3. За промени в стартовия списък (жребия) след техническата 
конференция се заплаща глоба в размер на вноската за участие. 

Правила: Правилата за провеждане на състезанието са регламентирани в 
„Правилник за Състезанията на БФШК“  
 
При жалби и контестации Съдийската и Дисциплинарна комисии се 
произнасят с решение съгласно правилника и другите нормативни 
документи на БФШК. 
 
В състезателната зона е разрешено за всеки отбор да има един 
водач, който трябва да е минал курс и положил изпит за водач на 
отбор. Единствено той може да се обръща към арбитъра и главния 
съдия. Водачът е отговорен за поведението, етикецията и 
отношението на състезателите и поддръжниците на отбора си. 
Непристойно поведение от страна на водача, състезатели или 
поддръжници води до дисквалификация на отбора.   
 
При недостатъчен брой състезатели или отбори организаторът си 
запазва правото за промени в категориите. 

Документи: 1. Членска   карта БФШК – състезателите носят документа по време 
на състезанието и го предоставят на главния съдия преди всяко 
излизане на татамито. 
2. Удостоверение за предсъстезателен медицински преглед 
3. Застраховка 
4. Периодичен медицински преглед – важи 6 месеца 

Такси: 150 лв. Годишен членски внос (клуб) 
10 лв. Годишен индивидуален чл. внос (картотека) 
20 лв. Вноска участие индивидуално независимо от броя 
дисциплини. 
30лв. Вноска участие за ката отборно 
50 лв. Вноска контестация. 
* Всички вноски без глоби и контестации се плащат по банков път. 

Разходи по участието: Всички разходи (пътни, дневни, хотел) са за сметка на участниците. 

 
Вицепрезидент и главен треньор на БФШК 
Лъчезар Ненов 

mailto:bfsk@karatebg.com
http://tomobu.net/bfk/

