организира:

Летен тренировъчен лагер 28 юли – 5 август 2012 г.
с инструктори:

Шихан Садашиге Като, 9 Дан – главен инструктор на IJKA (International
Japan Karate Association)

Лъчезар Ненов 5 дан, Глигор Глигороски 4 Дан, Веселин Георгиев 3 дан,
Владимир Вътев 3 дан, Антон Въндев 3 дан, Светла Николова 3 дан, Иван
Иванов 2 дан, Цветомир Господинов 2 дан
Време на провеждане:

28 юли – 5 август 2012 г. / 8 нощувки /

Място: Туристически комплекс «Бяло камъне» намиращ се на 8 км от Старосел и на
25км. от гр. Хисаря
GPS: N 42.56872 E 24.50059
Настаняване пълен пансион (8 нощувки с включени закуска, обяд и вечеря): вижте
файла с офертата за настаняване.
Пътни: Транспорта не е включен в цената.
Местата са ограничени. С предимство са тези клубове, които първи пратят заявките си.
Капаро от 30 % на участник трябва да се внесе до 20 Юни при инструктора на вашия
клуб. При отказване капарото не се връща.
Инструкторите организират за своята група - застраховка, декларации от родителите
за деца без придружител и пътуването.
Инструкторите да изпратят списък за настаняване на ijka@abv.bg

Вноска за участие в тренировките: 50 лв. за членовете на всички клубове на
БФШК. Останалото се поема от бюджета на федерацията.
Вноска за участие в тренировките за клубове – нечленуващи в БФШК: 100 лв.
Настаняване на 28 юли 2012 г. (Събота) следобед и освобождаване на стаите на 5
август 2012 г. следобед.
Тренировките са по 2 пъти дневно и ще се провеждат на открито.
Носете си удобни обувки за преход в планината и гуменки за тренировки.
Изпит за ученически и майсторски степени. До изпит се допускат кандидати с валидна
диплома за предходна степен и Будо-паспорт на IJKA със заверен годишен
индивидуален чл. внос /Будо-паспорта е задължителен от 3 кю нагоре/. Обърнете
внимание и на срока между явяванията за отделните степени и изпитната програма.
За изпит за ученически степени инструкторът на клуба заявява кандидатите, като
подава попълнен протокол за изпит /по образец от сайта на федерацията – раздел
полезни документи/.
За изпит за майсторски степени кандидатите попълват протокол /по образец от сайта
на федерацията – раздел полезни документи/ и прилагат 2 паспортни снимки.
Изпитна програма: http://ijka.karatebulgaria.com/

Вноска за изпит IJKA:
Вноска за изпит за ученически степени:
1 Dan 60+60=120 Euro
от 10 до 6 кю – 30лв.
2 Dan 80+60=140 Euro
5 и 4 кю – 40лв.
3 Dan 110+60=170 Euro
3, 2 и 1 кю – 50лв.
4 Dan 150+60=210 Euro
Членски внос за IJKA Yudansha-Kai за 3 години: 15 Euro
Вноска за издаване на Будо-паспорт на IJKA – 20лв. / http://karatebg.com/usefuldocs
изтегли заявление от сайта на БФШК/
Транспорт от Хисаря до лагера в Бяло камъне 35км.
15 местен бус 1,20 лв. на км.
8 местен бус 0,80 лв. на км.
За връзка с ръководството на „Бяло камъне“:
0887 824-294
0884 966-295

Лъчезар Ненов
Главен инструктор на
IJKA - България
+359888215498
ijka@abv.bg
www.ijka.karatebulgaria.com
www.karatebg.com

