12-ти Международен Шотокан турнир “ШИСЕЙКАН” и
Семинар с Ханши Садашиге Като, 9 дан, главен инструктор на IJKA

6 –8 Ноември 2015г.
НАРЕДБА
КК “ШИСЕЙКАН”, IJKA-България, БФШК
E-mail: ijka.nenov@gmail.com

Организатори:
Заявки за участие:
Онлайн регистрация
Срок за получаване
на заявките:

http://tomobu.net/bkf/

30 Октомври 2015

технически семинар
Място
на провеждане:

Петък 6.11.2015 от 19:00ч. и Събота 7.11.2015 от 10:30 и от 17:00ч.
София, Волейболна Зала „Васил Симов“ – ЦСКА
Спортен комплекс ”Червено Знаме”, бул. “Асен Йорданов” 1
http://www.bgmaps.com/link/8EA9E1B3C863811058C24D1AF511303E

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
Петък 06.11.2015 от 19:00ч. регистрация и от 19:30ч. тренировка.
Събота 07.11.2015 от 10:30 регистрация; от 11:00 и от 17:00ч. технически семинар;
Всяка тренировка ще е разделена на две: 1 обща тренировка за всички степени + 1 тренировка за
кафяви и черни колани.

Местата за участници в семинара са ограничени. Ще се допускат участници,
които са си изпратили предварително заявка. Клубовете подават обща заявка и
заплащат вноските за участие на всичките си членове в брой на място в залата.
Такса за зрители – 30лв. Не се допуска видеозаснемане на техническия семинар!
Моля изтеглете заявката за състезанието – в нея има графа „семинар“.
АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Заявки за участие:

1.
2.

Заявките се подават в писмен вид (по E-mail ), попълнени на приложената xls
бланка (не се приемат сканирани снимки на бланката и заявки по телефона)
Online регистрация. Опцията е възможна само за клубове. Ако изберете този
вариант не е нужно да изпращате заявка. Свържете се с нас и ще получите
потребителско име и парола, с които да регистрирате отбора си на
долупосочената страница. http://tomobu.net/bkf/

Не
членове

Членове

БФШК
150 лв.
60лв.
30лв.
40лв.
80лв.
50лв.

Годишен членски внос към БФШК за клуб
80лв.
Вноска участие само в семинара
30лв.
Вноска участие само в 1 тренировка от семинара
40лв.
Вноска участие само в състезание, независимо от броя дисциплини
100лв.
Вноска участие в семинар + състезание общо
50лв.
Вноска контестация (протеста се разглежда от съдийската
комисия и се предприемат нужните санкции.
10лв.
Индивидуален годишен членски внос (картотека) БФШК
2лв.
Вноска за издаване на членска карта от БФШК
20лв.
20лв
Вноска за издаване на Будо-паспорт от IJKA
Забележка: Семинарът и състезанието са отворени. Членският
внос и картотека се отнасят за редовните членове на БФШК,
които ползват преференциални условия.
За промени в стартовия списък (жребия) след крайния срок се заплаща глоба в
размер на вноската за участие в състезанието.
Разходи по участието:

Всички разходи ( пътни, дневни, хотел) са за сметка на участниците

Вицепрезидент и главен инструктор на БФШК, IJKA България
Лъчезар Ненов
Настаняване:
Клубовете сами организират настаняването си.
http://www.atm-hotel.com
http://www.hotelganesha-bg.com/BGAbout.htm
http://www.rai90.com/info.htm
Хотел Сара, 1574 София, ул. Коста Лулчев No.58А; тел.02 9713689,факс:02 9873203

