
 
 

 

Уважаеми, Колеги, 

 

На 9-11 Март 2018 ще се проведе Съдийски курс на БФШК по правилника на SKDUN с 

изпит за квалифициране на водачи на отбори под ръководството на председателя на 

реферската комисия. Могат да участват всички инструктори, водачи на отбори, съдии и 

екипи на съдийските маси. Банско, Терра Комплекс.  

 

1. Всеки клуб може да заяви един участник треньор /инструктор/ водач на отбор, 

на който БФ Шотокан Карате – До ще поеме две нощувки.  
 

2. Действащите съдии на татами и на масите са на разноски на БФ Шотокан Карате 

– До. За списъка на съдиите на татами отговаря Антон Въндев, а за съдиите на 

маси Наталия Иванова.   
 

3. В семинара на собствени разноски могат да участват и кандидат съдии при 

следните условия: 

- Участник с минимална степен 1-ви ДАН и навършени 18 г.  

 

4. Вноската за участие в семинара за всички съдии, кандидат съдии и инструктори 

е 30 /тридесет/ лева на човек. Съдиите, които съдийстват на масите са 

освободени от вноска участие.    

 

5. Всички останали членове на клубовете са добре дошли, но разходите по престоя  

са за тяхна сметка. Условията са следните: 
 

5.1. НАСТАНЯВАНЕ на база нощувка със закуска, обяд и вечеря    

 Цена на човек при двойно настаняване 60,00 лв. 

                  /двойна стая или апартамент според заетостта на хотела/  

 Цена на човек при единично настаняване 80,00 лв. 

                  /двойна стая или апартамент според заетостта на хотела/ 

 

6. Пътните разходи са за сметка на участниците. 
 

7. Програма за семинара и часовете ще се уточнят допълнително от Антон Въндев – 

Председател на съдийската комисия.  

 
Във връзка с гореизложеното Ви информирам за следното: 

Всеки клуб трябва да предостави поименна заявка по образец за участие в семинара на 

официалния имейл на федерацията /bfsk@karatebg.com / в срок до 12.02.2018 г. 

/понеделник/. Всеки участник в семинара се счита за записан, когато е заплатил 

вноската участие. Вноската се заплаща в брой на техническия секретар на БФШК 

Боряна Колчагова или на отговорника на клуба, който заявява участниците в семинара. 

 

Не се колебайте да се свържете с мен, ако имате въпроси.  

Боряна Колчагова:  

тел: 0888 601 902 

Поздрави! 

mailto:bfsk@karatebg.com

