Уважаеми Колеги,
Във връзка с предстоящата организация на 9th SKDUN Европейско Първенство по
Шотокан Карате – До и Европейска Кохай Купа, които ще се проведат на 12-14
април 2019 г. в гр.Бар, Черна гора, Ви информирам за следното:
БФШК е запазила 43 места за националния отбор и съдиите и 50 места в друг
хотел.
Ако желаете да организираме хотел и автобус за състезателите в ЕП, които не са
национален отбор, трябва да ми предоставите бройката на хората от клуба ви.
За да направим навременната резервация ни е необходимо в най-кратки срокове да
ни съдействате.
1. В срок до 27 февруари 2019 г. /сряда/, да предвидите и заявите бройката на
хората от клуб ви, които ще отседнат в хотела и ще ползват автобус на
федерацията.
2. В срок не по-късно от 29 март 2019 г. е поименната резервация и плащане на
хотел, автобус и вноска участие.
УС на БФШК реши да поеме част от разноските /хотел и вноска участие/ на
състезатели във възрастовата група от + 14г. до 21г. участници в
европейското първенство, които са се класирали на 1-во и 2-ро място на СП и
ЕП в индивидуално през 2018г.
Първ
енств
о

Име на спортист

Дисциплина
/категория/

Класира
не

Клуб

СП

Илиан Илиев

Кумите малдежи
18-20г., + 78 кг.

1

СПОРТЕН
КЛУБ ИПОН

СП

Димитър Марев

Джу ипон кумите,
деца 10-11г. опен

1

КАРАТЕ - ДО
КЛУБ "ЯНТРА"

СП

Александра Стефанова

Джу ипон кумите
миникадети 12-13г.
Опен

1

КАРАТЕ КЛУБ
СВЕТЛИНА

СП

Вержиния Мирчева

Кумите миникадети
12-13г. - 42 кг.

1

СПОРТЕН
КЛУБ
ФАЙТЪРС НАЦИОНАЛНА
СПОРТНА
АКАДЕМИЯ

СП

Ирен Христова

Кумите кадети 1415 г., -53 кг.

1

СПОРТЕН
КЛУБ ИПОН

СП

Александър Костадинов

Кумите младежи
18-20 г., - 78 кг.

1

СПОРТЕН
КЛУБ ИПОН

СП

Атина Трендафилова

Кумите девойки 1617 г., - 57 кг.

1

КЛУБ ПО
ИЗТОЧНИ
БОЙНИ
ИЗКУСТВА
СПАРТАК

СП

Айлин Бобева

Ката младежи 1820г.

2

СП

СП

Мирела Йолова

Кумите Джуниор
16-17г., +57 кг.

2

СП

ЕП

Натали Йонкова

Кумите девойки 1617 г., - 57 кг.

1

Спартак 14

ЕП

Арман Аветисян

Кумите Джуниор
16-17г., -68 кг.

2

Оверфайт

Националния отбор за мъже и жени ще бъде определен от Димитър
Тодоранов.
3. Финансовата информация за цените на автобуса и хотела е следната:
3.1. За участниците в ЕП отпътуване от София на 11.04 /четвъртък/ и отпътуване от
Черна Гора 15.04. /понеделник/:
Маршрут: София –Черна гора – Черна гора - София
- 4 нощувки със закуска в гр. Бар, Черна гора – хотел Франка 4* - 85 лв.на човек на
нощ, настанен в двойна и тройна стая, обща цена за 4 нощувки 340 лв.
- 4 нощувки със закуска в гр. Бар, хотел Hotel Sidro 3* - 65 лв. на човек на нощ,
настанен в двойна и тройна стая, обща цена за 4 нощувки 260 лв.

- Цена за пътуване с автобус, нает от БФШК е между 120 и 140 лв. в зависимост от
заявената бройка на човек в двете посоки:
София –Черна гора – Черна гора - София

Автобуса ще има ангажимент да превозва състезателите от и до залата в
дните на състезанието само от хотела нает от федерацията.
Крайният срок за подаване на заявките за състезание за отборно и индивидуално
участие в състезанието е 26 март 2019 г.
Задължително изискване на организаторите е състезателите, водачите и
длъжностните лица да имат снимки. Заедно с изпращането на заявките за
състезанието, изпращайте и снимки в електронен формат на състезателите,
надписани /име и фамилия/ на латински на кого е снимката.
Финансовата информация за участие в ЕП:
5. Вноска участие в състезанието:
Индивидуални дисциплини:
25€ на човек на дисциплина – 50 лв.
Отборни дисциплини:
45€ на отбор на дисциплина – 90 лв.
Визов режим:
Гражданите на ЕС, в това число и българските граждани, имат възможност да
влизат и пребивават в Черна гора с валиден задграничен паспорт или лична карта,
които трябва да бъдат валидни най-малко до 6 месеца от датата на влизане в
страната.
Българските граждани могат да влизат и пребивават на територията на Черна гора
без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца, считано от
датата на първото влизане.
Приложено ви предоставям:
1. Екселска таблица за резервация на хотел и автобус
2. Програма от организаторите
3. Заявка за състезанието
Организацията по подготовката ще
bfsk@karatebg.com, тел: 0888 601 902
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