Отчет
за
дейността на Българска Федерация по Карате-До през 2009г.
"Българска федерация по карате-до" (БФК) си поставя за цел да обединява усилията на
спортистите и спортните деятели, като развива и съхранява традициите и практиките на
Шотокан Карате До, като бойно изкуство и спорт, популяризира идеите на IJKA
(Международната японска карате асоциация) за физическо и духовно възпитание и
здравословен начин на живот.
През 2009г. БФК проведе - 2 Национални купи по Шотокан Карате До:
21 Март 2009 – Бургас със 152 участници от 8 клуба.
27-28 Юни 2009 - Национална купа по Шотокан Карате До „Спартак - Сандански“, в
която взеха участие 86 състезатели от 8 клуба.
На 24-26 Април 2009г. в София, съвместно с КК “Шисейкан” беше проведен
традиционния семинар с Като Шихан 9 дан – главен инструктор на IJKA. В него
участваха 102 състезатели и инструктори от клубовете в страната.
На 26 Април 2009г. под патронажа на Японското посолство у нас и с помощта на
Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма към Столичен Общински
Съвет се проведе VI Международна Шотокан купа “Шисейкан”. В състезанието взеха
участие 265 състезатели от 14 клуба и представителните отбори на Румъния,
Македония, Англия, Турция и Дания. Състезанието обхвана всички възрастови групи
разпределени през 2 години, като най-малките бяха 8 годишни.
На 31 Май 2009 се проведе 5-ти турнир за деца от 4 до 11г. “Светлина” с участието на
106 деца от 13 детски градини и училища от София, Сливен, Сандански и Бургас.
30 Август - 6 Септември 2009г. - Летен лагер подготовка за Световно първенство.
В летният лагер взеха участие 121 състезатели, инструктори и трениращи Шотокан
Карате от 14 клуба в страната.
На 17-то Световно първенство на "Шотокан карате до на Обединените
нации"(SKDUN), което се проведе на 10 и 11 октомври 2009г. в Егер, Унгария, нашите
състезатели завоюваха 7 медала в индивидуалните категории, а в отборните
дисциплини спечелиха 3-то място.
През годината бяха проведени и няколко технически и съдийски семинара.
8-12 Юли 2009 - съдийски и Masters’ семинар, проведен в Унгария: 12 инструктори на
БФК положиха успешен изпит за международен съдия и един за изпитващ до 2-ри дан
– международен клас.
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