
 

 
 
 

7-мо Национално първенство по Шотокан Карате До за деца до 14г. 
9 Юни 2012г. 

 
НАРЕДБА 

Организатори:    Българска Федерация Шотокан Карате-До и КК „Янтра“ , гр. Габрово 
 

  
Заявки за участие:   E - mail: info@karatebg.com,  http://tomobu.net/bkf/ 
  
Срок за получаване на заявките: 3 Юни 2012 
  
Техническа конференция:  9 Юни 2012 (Събота) от 9ч. гр. Габрово, Спортна Зала  “Орловец”, до 

дома на Хумора и сатирата. Присъстват всички треньори 
  
Място 
 на провеждане:   

9 Юни 2012 (Събота)  гр. Габрово, Спортна Зала  “Орловец”, до дома 
на Хумора и сатирата 

Награди: 
Дипломи и медали 

индивидуално 1, 2, 3 място 
 

СПОРТНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
Възраст на 
състезателите: 

А гр.      6 и 7г. 
1-ва гр.  8 и 9г. Ката 1А гр. 9 и 8 кю, 1B гр. 7 и 6 кю, 1C гр. над 5 кю 
2-ра гр.  10 и 11г. Ката: 2А гр. 9 и 8 кю, 2B гр. 7 и 6 кю, 2C гр. над 5 кю 
3-та гр.  12 и 13г. Ката: 3А гр. 9 и 8 кю, 3B гр. 7 и 6 кю, 3C гр. над 5 кю 
Състезателите по Ката със степен под 7 кю имат право да повтарят една и съща 
ката в отделните кръгове. 
При недостатъчен брой състезатели организаторът запазва правото за промени в категориите. 

 Попълнете точните килограми на състезателите и актуализирайте степените им 
 

КАТА 
Право на участие:  Индивидуално:   
 Без ограничения  
Предварителни и 1/32 -½ 
кръгове: 

Един от петте Хейан по избор на главния съдия 
(състезателите едновременно изпълняват една и съща Ката и се 
оценяват по флаговата система) 

  Финали Хейан 1-5, Текки Шодан, Бассай Дай, Джион, Енпи и Канку Дай 
(свободен избор от изброените кати)  
 

 Асай рю Ката Елиминации (Junro 1-2); Финали: Свободен избор Асай рю ката 
/според списъка, публикуван в сайта на БФШК/ 

 
КУМИТЕ 

 
 
 
Право на участие:  

Индивидуално  
По правилата на SKDUN “Шобу 
Ипон”  1: 30 мин. 
без ограничение на броя на 
състезателите от клуб 

За “А” гр. и 1-ва гр. “Кихон Ипон 
Кумите”. Оценява се по флаговата 
система както Ката  
Тори: 1. Джодан Ой цуки, 2. Чудан Ой 
цуки, 3. Чудан Мае гери само в ляв гард 
Уке: Отстъпва в зенкуцу дачи с 
блок(1.Аге уке 2.Сото уке 3.Гедан барай) 
+ контра атака чудан гяку цуки с 



контрол без връщане на ръката след 
удара. При равенство се изпълнява и в 
десен гард. Ако и тогава има равенство 
се взема съдийско решение. 

   
Категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Времетраене на срещите: 
1: 30 минути 

10 и 11г. 
Момчета -35кг. +35кг.  
момичета -42кг. + 42кг. 
12 и 13г. 
Момчета -40кг. -50 кг. +50 кг. 
момичета -45кг. +45 кг. 
Попълвайте точните кг. на 
състезателите, а не категорията.

   
Задължителна 
екипировка: 

1.Протектор за зъбите /бял или прозрачен/.  
2.Протектори за ръцете – бели до 2см.  

3.Колани – бели, червени 
4. Нагръдник за жените 

5. Протектор за слабините за мъжете 
Протектори за подбедрицата са забранени 

Организаторът не осигурява протектори и колани. Реферът на срещата 
няма да допуска състезател, ако не е с изискваните от правилника 

протектори и колани. 
 
 

ПРОГРАМА 
9 Юни 2012 (Събота)   
 

  9:00 – 10:00 ч. 
 
 
9:30 – среща на 
съдии и треньори. 
 

Регистрация на клубовете 
Регистрацията включва: 
1. Издаване на списък за всеки заявен клуб с участниците по дисциплини, 

категории и вноска участие 
2. Удостоверяване чрез подпис от представител на клуба на списъка.  
3. 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 
Банков код: 15091501 
Swift code: FINVBGSF 
В графата основание за превода попълнете за какво плащате: Вноска за участие, 
вноска картотека или Членски внос за 2012г, 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/. 

4. Представяне на списък на картотекираните състезатели. 
5. Представяне на удостоверенията за предсъстезателен медицински преглед, 

застраховките и членските карти на БФШК с вписан в тях периодичен 
медицински преглед. 

  
10:15 часа 
 
 
11:30 часа 

Начало на състезанието 
Ката (индивидуално) - Предварителни кръгове и финали. 
 
Кумите (индивидуално) - Предварителни кръгове и финали. 
Награждаване  

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ  ИЗИСКВАНИЯ 
 

Заявки за участие:   1. Заявките се подават в писмен вид (по E mail ), попълнени на приложената 
бланка в Excel или онлайн на: http://tomobu.net/bkf/ (не се приемат 
сканирани снимки на бланката) 

2. Не се приемат заявки по телефона 
3. Заплаща се вноска участие, завишена със 100% /удвоява се/ за: 
 заявки, в които  липсват някои от изискваните данни (име, презиме, 

фамилия, ЕГН, степен и др.) 
 заявки, получени след указания срок 

Правила В състезателната зона е разрешено за всеки отбор да има един водач. 
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 публика води до дисквалификация на отбора.   

Документи: 1. Членска карта на БФШК.  
 Състезателите носят документа по време на състезанието и го представят 

на старшия съдия преди всяко излизане на татамито 
2. Удостоверение за предсъстезателен медицински преглед 
3. Застраховка 

  
 Годишен членски внос (клуб) 

Право на участие имат само клубовете – членове на БФШК. 
Вноска участие индивидуално 
Годишен индивидуален чл. внос (картотека) 
Вноска контестация. 

150 лв. 
 
20.00  лв. 
10 лв. 
50 лв. 

 За промени в стартовия списък (жребия) след техническата конференция се 
заплаща глоба в размер на вноската за участие. 
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 гл. инструктор на БФШК 
Лъчезар Ненов 


