
   
 

International Japan Karate Association – Bulgaria 
и 

Shotokan Karate Do of United Nations 
 

организират: 
 

Лагер и Технически семинар под ръководството на 
Лъчезар Ненов, технически директор на IJKA. 

 Изпит за технически степени (кю и дан) 
SKDUN съдийски курс 

Царево  17-24 Юли – 2022 г. 
Мероприятието е отворено за всички практикуващи Шотокан Карате До, 

независимо от организацията, в която членуват и степента им. 
Инструктори на БФШК, IJKA- България: 
Александър Славков, 5 дан, Президент на БФШК 
Лъчезар Ненов, 6 дан, главен инструктор на БФШК и IJKA- България 
Антон Въндев, 5 дан, старши инструктор на IJKA- България и главен 
съдия на БФШК 
Светла Костова, 5 дан 
Ресми Бобев, 5 дан 
Емил Димитров, 4 дан 
Михаил Ангелов, 4 дан 
Иван Тодоров, 4 дан 
Боян Петров, 4 дан 
Владимир Вътев, 4 дан 
Костадин Чепандов, 4 дан 
Асен Василев, 3 дан 
Гост инструктори: 
Аурел Патру, 8 дан, Президент на SKDUN 
Колин Пут, 8 дан, Технически директор и главен съдия на SKDUN 
Браян Туми, 7 дан, Генерален секретар на IJKA и главен инструктор на 
IJKA Ирландия 
Глигор Глигороски, 5 дан, Ръководител на секцията за техническо 
развитие към Техническата комисия на IJKA 
Други международни инструктори ще бъдат потвърдени. 
 
Място: гр. Царево 8260, хотел Панорама, GPS: 42.172984, 27.848663 

(42°10'22.7"N 27°50'55.2"E) 
и физкултурен салон на СОУ „Никола Вапцаров“, гр. Царево, ул. "Христо Ботев“    

https://goo.gl/maps/YMyvgmh2uF899dtE6
https://goo.gl/maps/eAkGCJjD89AveyUG9


 

 
Настаняване на база пълен пансион:  
Деца до 12г. 280лв. 
Възрастни от 12 години нагоре - 320 лева 
Дете без храна, настанено с двама възрастни – 10лв. за една нощувка 

Цената включва 7 дни пълен пансион (настаняване, закуска, обяд и вечеря 
по предварително заявено меню и туристическа такса). Моля вегетарианците 
да се отбележат в заявката. 
Резервации и капаро от 50лв. до 15 Март при инструктора на вашия клуб. 
Инструкторите организират за своята група - застраховка, декларации от 
родителите за деца без придружител и пътуването. 
Тренировките ще бъдат разделени на групи по степени и възраст. 
График: 
Летен лагер: 
На 17 юли 2022 (Неделя) – след 15:00ч. Регистрация и настаняване, 18:30ч. - 
събрание на всички участници и вечеря. 
От Понеделник до Сряда вкл. от  
7:30 до 8:30ч. сутрешен крос и работа за гъвкавост на плажа.  
17:30 до 19:30ч. – тренировки в зала. 
Изпит за технически степени до 1 кю: 21 юли (четвъртък) от 10:30ч. (с 
предварителна регистрация и заплащане на вноска за изпит до 17 юли при 
инструктора на вашият клуб) 
 
Технически семинар и съдийски курс: 
На 21 юли 2022 (четвъртък) – от 14:00ч. Регистрация за семинар, изпит, 
съдийски курс и вноски участие за тези, които пристигат в четвъртък (хотел 

Панорама).  
 
Четвъртък 21 юли  
от 17:00 до 18:00 тренировка за 9-4 кю + всички степени (Кокуцу дачи но ката) 
от 18:00 до 19:00ч. тренировка за кафяви и черни пояси 
20:00 – 21:30 Съдийски курс 
Петък 22 Юли 
от 10:30 до 11:30 тренировка за 9-4 кю + всички степени (тренировка и групова 
демонстрация на Кокуцу дачи но ката в памет на Като Сенсей) 
от 11:30 до 12:30ч. тренировка за кафяви и черни пояси (изпитна програма) 
 
и от 17:00 до 18:00 тренировка за 9-4 кю + всички степени (Тренировка и 
демонстрация на Кокуцу дачи но ката за рождения ден на Като Сенсей) 
от 18:00 до 19:00ч. тренировка за кафяви и черни пояси (Фушу / Казе но те) 
20:00 – 21:30 Съдийски курс 
 
Събота 23 юли 
от 10:30 до 11:30 тренировка за 9-4 кю + всички степени 
от 11:30 до 12:30ч. тренировка за кафяви и черни пояси (изпитна програма) 

https://goo.gl/maps/YMyvgmh2uF899dtE6
https://goo.gl/maps/YMyvgmh2uF899dtE6


 
от 16ч. Изпит за майсторски степени (до 3 дан вкл.) 
и от 17:00 до 18:00 тренировка за 9-4 кю + всички степени 
от 18:00 до 19:00ч. тренировка за кафяви и черни пояси (Асай рю ката) 
20:00 – 21:30 Съдийски курс 
 
Неделя 24 юли  
8:30 до 9:30 Изпит за съдии 
от 10:00 до 11:00 тренировка за 9-4 кю + всички степени  
От 11:00 до 11:45ч. тренировка за кафяви и черни пояси 
 
24 юли (Неделя) освобождаване на стаите до 12:00ч., обяд от 12:00ч. и 
отпътуване. 
 
Обща вноска за участие в тренировки за всичките 7 дни:  
9-4 кю - 130лв. 
3 кю и дан степени – 170лв. 
 
Участие само в лагера от понеделник до сряда – 50лв (една тренировка – 
20лв.) 
 
Вноска за участие само в Технически семинар (четвъртък - неделя): 
9-4 кю – 100лв. 
3 кю и дан степени – 150лв. 
Една тренировка: 30 BGN 
  
SKDUN Съдийски семинар: 
Само семинар:  20€ 
Семинар и изпит:  30€ (участието в техническия семинар е задължително) 
 
Изпит за ученически и майсторски степени.  
До изпит се допускат кандидати с валидна диплома за предходна степен 
удостоверена в IJKA Будо-паспорта, които са участвали в семинара. 
Заявленията и вноските за изпит да се подадат на 17 юли.  
За изпит за ученически степени до 1-во кю инструкторът на клуба заявява 
кандидатите, като подава попълнен Изпитен протокол за ученически степени/по 
образец от сайта на федерацията – раздел полезни документи . 
За изпит за майсторски степени кандидатите попълват протокол /по образец от 
сайта на IJKA България – раздел полезни документи/, и прилага 1 паспортна 
снимка. Кандидатите представят IJKA паспорт със заверен семинар. 
Изпитна програма и процедура: https://www.ijka-karate.jp/en/documents/?ca=3   
 
Вноска за изпит IJKA:   Вноска за изпит за ученически степени: 

https://shotokan.bg/bg/dokumenti   от 10 до 6 кю – 30лв. 

       5 и 4 кю   – 40лв. 

       3, 2 и 1 кю   – 50лв. 

Вноска за издаване на Будо-паспорт на IJKA – 20лв. / изтегли заявление от тук/ 
Към попълненото заявление се прилагат 2 паспортни снимки. 
 
Лъчезар Ненов 
Технически директор на IJKA 
Главен треньор на БФШК и IJKA - България 
+359888215498, ijka.nenov@gmail.com 
www.shotokan.bg / https://www.ijka-karate.jp / www.karatebg.com  

http://karatebg.com/usefuldocs/Kyu_Izpiten_Protok_BFSK-1394392253.doc
http://shotokan.bg/bg/dokumenti
https://www.ijka-karate.jp/en/documents/?ca=3
https://shotokan.bg/bg/dokumenti
http://shotokan.bg/files/www/documents/zaivlenie_budo_passport-IJKA.pdf
http://www.shotokan.bg/
https://www.ijka-karate.jp/
http://www.karatebg.com/

