БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО
ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ИНСТРУКТОРИ И
ИЗПИТВАЩИ

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Този правилник има за цел да стимулира обучението и
подготовката, както и повишаване квалификацията на
инструкторите и изпитващите в съответствие с изискванията на
Българска Федерация Шотокан Карате-До (БФШК).

2.

Инструкторите и изпитващите се явяват носители на стиловата
чистота на Шотокан Карате-До и са ядрото на БФШК, чиято
мисия е да подготвя практикуващите в съответствие с найдобрите традиции на Карате Шотокан.
3. БФШК създава регистър на инструкторите и изпитващите
съгласно изискванията на чл. 12 във връзка с чл.16 от Наредба
No 2 / 25 Октомври 2011г. на Министерство на Физическото
Възпитание и Спорта (МФВС). На инструкторите и изпитващите
се издават сертификати от БФШК.

4.

БФШК издава сертификат във връзка с регистъра по чл. 3 от
настоящия правилник.

ГЛАВА II
ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И РЕГИСТРАЦИЯ
5. Всеки член на БФШК, който има необходимите знания,
организационен опит, умения и техническа степен призната и
регистрирана от техническата комисия при БФШК, а така също и
покрива изискванията на Наредба No 2 / 25 Октомври 2011г. на
МФВС може да получи лиценз за инструктор и изпитващ.

6.

За да получи лиценз, всеки кандидат трябва да има навършени
18 г., най-малко 4 /четири/ регистрирани семинара, проведени от
БФШК и успешно издържан изпит пред техническата комисия на
БФШК.

7.

Лицензът за инструктор удостоверява, че всеки който го
притежава, преподава в съответствие с изискванията на БФШК.
Лицензът за изпитващ удостоверява, че всеки който го
притежава изпитва в съответствие с изискванията и
регламентите на БФШК и настоящия правилник.

8.

Лиценза се записва в регистъра на инструкторите и се заверява
за срок от 1 /една/ год. от БФШК.

9.

С настоящия правилник БФШК определя годишна вноска за
изпитващите в размер на 50 (петдесет) лева. Същата вноска
подлежи на заплащане в БФШК в срок до края на месец март за
текущата година.

10. За да запази настоящата си инструкторска степен, всеки
инструктор трябва да има регистриран поне един семинар
годишно, а за да придобие по-висока степен, най-малко 3 /три/
семинара годишно, проведени от БФШК. Инструкторският курс
към БФШК е задължителен и се брои за 1 семинар. За
преминаване в по-горен клас се взима под внимание и
организационната работа (семинари, изпити и брой трениращи в
клуба, състезатели участващи на състезанията на БФШК,
трениращи от клуба участващи на семинарите на БФШК,
домакинство на състезания и др.).

ГЛАВА III
ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА ИНСТРУКТОРИТЕ
11. С настоящия правилник БФШК определя 5 /пет/ инструкторски
нива, както следва: А, В, С, D и D -1. Всеки инструктор трябва да
отговаря и изпълнява изискванията на чл. 4 от Наредба No 2 / 25
Октомври 2011г. на МФВС. Само при изпълнение на посоченото
по-горе условие, както и на изискванията в чл. 12 – 16 от
настоящия правилник БФШК лицензира своите инструктори.

12. Клас D-1 е ниво за помощник-инструктори. Кандидатите трябва
да имат второ кю и 18 навършени години. След придобиване на
нивото имат право да преподават под ръководството на
инструктор с по-висок клас.
13. Клас D - първо инструкторско ниво, с 1-ви дан, регистриран в
БФШК и 18 навършени години, в т.ч. и една година стаж на ниво
D-1. Има право да преподава.
14. Клас C - второ иструкторско ниво, 20 навършени години, 2-ри
дан БФШК, стаж минимум 1 год. като D-1 и 1 год. като инструктор
ниво D. Има право да преподава.
15. Клас B - трето инструкторско ниво. Изисква се минимум 3-ти
дан, стаж 2 /две/ години на ниво “C” и завършена специалност
”Треньор по Карате До” в Национална спортна академия.
16. Клас А - четвърто инструкторско ниво. Изисква се минимум 4-ти
дан БФШК, 2 /две/ год. стаж на ниво “В” и завършена
специалност ”Треньор по Карате До” в Национална спортна
академия.
Международен клас инструкторски лиценз се издава след
полагане на изпит пред лицензирана международна Карате
Шотокан техническа организация.

ГЛАВА IV
ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПИТВАЩИТЕ
17. С настоящия правилник БФШК определя 4 /четири/ нива за
изпитващи, както следва: А, В, С и D.
18. Клас D:
Правомощия:
да участва в изпитна комисия съгласно чл. 22 и
изпитва до 6 кю, включително.
Изисквания: минимум 2-ри дан БФШК, притежание на
инструкторски лиценз клас С, лицензиран съдия при БФШК.
19. Клас С:
Правомощия:
да участва в изпитна комисия съгласно чл. 22 и
изпитва до 4 кю, включително.

Изисквания: минимум 3-ри дан БФШК, притежание на
инструкторски лиценз клас В, лицензиран съдия при БФШК.
20. Клас В:
Правомощия:
да участва в изпитна комисия съгласно чл. 22 и
изпитва до 3 кю, включително.
Изисквания: минимум 4-ти дан БФШК, притежание на инструкторски
лиценз клас А, лицензиран съдия при БФШК.
21. Клас А:
Правомощия:
да участва в изпитна комисия съгласно чл. 22 и
изпитва до 1 кю, включително.
Изисквания: минимум 4-ти дан БФШК, притежание на инструкторски
лиценз клас А, лицензиран съдия при БФШК.
22. С настоящия правилник БФШК приема следните минимални
изисквания към изпитващите и членовете на изпитните комисии:
- за технически степени до 6 кю включително, изпитната
комисися се състои от: изпитващ клас D и инструктор клас D.
- за технически степени от 6 кю до 4 кю включително, изпитната
комисися се състои от: изпитващ клас С и изпитващ клас D.
- за техническите степени 3, 2, и 1 кю включително, изпитната
комисия се определя по заявка, надлежно изпратена до и
одобрена от техническата комисия при БФШК.
23. Лиценз за изпитващ за майсторски степени (дан) се издава след
полагане на изпит пред IJKA, WSKF, SKDUN.
Съгласно настоящият правилник, регистрирана в и призната от
БФШК се счита диплома за степен заверена с печата на БФШК и
подписана от лицензиран изпитващ.

ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
24. За всеки проведен изпит се изпраща копие от протокола в офиса
на БФШК на e-mail: info@karatebg.com. Придобитите степени се
нанасят в членски карти на БФШК или членски карти на

съответния клуб и се издават дипломи от БФШК за тях.
Определя се вноска за регистрация и издаване на диплома за
ученическа степен в размер на 3 (три) лева. Хонорара на
изпитната комисия е 3 (три) лева, а остатъка от вноската за
изпит се изразходва за нуждите на клуба, в който се провежда
изпита.
25. Във връзка с повишаването на техническото ниво всеки клуб,
регистриран в БФШК, трябва веднъж годишно да провежда
семинар с главния инструктор на БФШК или друг инструктор клас
“А”.
26. Инструкторите, които са изпълнили съответните условия и искат
да преминат в по-горен клас, подават молба до Техническата
комисия на БФШК. След издържан изпит се спазват
регламентите на чл. 8 от настоящия правилник.

27. В случай на непристойно поведение, неспазване на
техническите изисквания, както и за изказвания и действия,
уронващи авторитета, доброто име и престижа на БФШК и
нейното ръководство, лиценза се отнема и дисциплинарната
комисия взема решение за допълнителни санкции.

18 Февруари 2012
Гр. София

Техническа комисия при БФШК в състав:
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