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

2 –4 Ноември 2012г.
НАРЕДБА
КК “ШИСЕЙКАН”, БФШК, IJKA-България
E-mail: ijka@abv.bg

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

http://tomobu.net/bkf/

21 Октомври 2012

Техническа конференция:

Петък 2.11.2012 от 19:30ч, Събота 3.11.2012 от 10:00 и от
17:30; от 15:00 лекция в дом на културата “Искър”
4 Ноември (Неделя) 2012 от 9.30 ч.

Място
на провеждане:

София, Волейболна Зала “ЦСКА” Спортен комплекс
”Червено Знаме”, бул. “Асен Йорданов” 1

технически семинар

Индивидуално 1, 2, 3 място
отборно 1, 2, 3 място
СПОРТНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
1-ва гр. 8 и 9г. , Ката 1А гр. 9 и 8 кю, 1B гр. 7 и 6 кю, 1C гр. над 5 кю
2-ра гр. 10 и 11г. Ката: 2А гр. 9 и 8 кю, 2B гр. 7 и 6 кю, 2C гр. над 5 кю
3-та гр. 12 и 13г. Ката: 3А гр. 9 и 8 кю, 3B гр. 7 и 6 кю, 3C гр. над 5 кю
4-та гр. 14 и 15г. Ката: 4А гр. до 6 кю, 4B гр. над 5 кю
5-та гр. 16 и 17г. Ката: 5А гр. до 6 кю, 5B гр. над 5 кю
6-та гр. Мъже и Жени над 18г. Ката: 6А гр. до 6 кю, 6B гр. над 5 кю
Възрастта се определя към датата на състезанието.

Награди:
Дипломи и медали
Възраст на
състезателите:

При недостатъчен брой състезатели организаторът запазва правото за промени в
категориите.

Право на участие:
Предварителни и 1/32 ½ кръгове:
Шотокан Ката

КАТА
Индивидуално:
Без ограничения
Един от петте Хейан по избор на главния съдия. Избора ще е
съобразен със степента на състезателя. А и В гр. Могат да повтарят 1 и
съща Ката
По правилата на IJKA (състезателите едновременно изпълняват една и
съща Ката и се оценяват по флаговата система)

Финали

IJKA Ката
Отборно Ката (смесено)

Право на участие:

Свободен избор Шотокан ката. (Препоръчително е треньорите да
изберат Ката – съответстваща на техническото ниво на състезателя)
Ако нивото на финалистите е под кафяв колан могат да изпълнят
ученическа ката на финал.
Елиминации (Junro 1-2); Финали: Свободен избор IJKA ката ( вижте
приложения списък)
Състав на отбора: 3-ма състезатели смесено мъже и жени или само
мъже, или само жени. Свободен избор Шотокан или IJKA Ката.
Различна Ката във всеки кръг. Възрастови групи: от 2-ра до 6-та

КУМИТЕ
Индивидуално

без ограничение на броя
на състезателите от клуб

Отборно Кумите Микс (2 мъже
и 1 жена). Състав на отборите: 3
състезатели +1 резерва
Възрастови групи: от 2-ра до 6та вкл.
По правилата на “Шобу Ипон”
до 1 ипон или 2 вадзаари

Моля попълнете степента
(кю, дан) и точните килограми на
състезателите: При своевременно
подаване на заявките и достатъчно
състезатели групите ще бъдат
разделени в теглови категории и по
степени.

Категории

Времетраене на
срещите:
Задължителна
екипировка:

За 1-ва гр. “Кихон Ипон
Кумите”. Оценява се по флаговата
система както Ката
Тори: 1. Джодан Ой цуки, 2.
Чудан Ой цуки, 3. Чудан Мае гери само
в ляв гард
Уке: Отстъпва в зенкуцу дачи с
блок(1.Аге уке 2.Сото уке 3.Гедан барай)
+ контра атака чудан гяку цуки с
контрол без връщане на ръката след
удара. При равенство се изпълнява и в
десен гард. Ако и тогава има равенство
се взема съдийско решение.
1: 30 мин. до 18г.
2 мин. за мъже и жени
Протектори за зъбите.
1.Протектори за ръцете – бели.
2.Колани – бели, червени
3.Предпазна гума за зъби
Организаторът не осигурява протектори и колани. Реферът на
срещата няма да допуска състезател, ако не е с изискваните от
правилника протектори и колани.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
Петък 02.11.2012 от 19:00 регистрация и заплащане на вноска участие. От 19:30 до
21:30 технически семинар,
Събота 03.11.2012 от 9:30 регистрация; от 10:00 до 12:00 и от 17:30 до 19:30
технически семинар; от 15:00 Лекция в дом на културата „Искър“, ж.к. Дружба, ул. Кръстьо
Пастухов № 23
Всяка тренировка ще е разделена на две: 1 обща тренировка за всички степени + 1 тренировка за кафеви и черни
колани.

Не се допускат зрители и видеокамери на техническия семинар!
4 Ноември ( Неделя ) 2012
9:00 – 9:30 ч.
9:30 – 10:00 ч.

Регистрация клубове със седалище гр. София
Регистрация клубове със седалище извън гр. София
Регистрацията включва:
1. Издаване на списък за всеки заявен клуб с участниците по дисциплини,
категории и вноска участие
2. Удостоверяване чрез подпис от представител на клуба на списъка на заявените

3.
10:15 часа
13:00 часа
18:00 часа

състезатели. Заплащане вноската за участие
Представяне на удостоверенията за предсъстезателен медицински преглед,
периодичен медицински преглед и застраховки.

Начало на състезанието
Ката (индивидуално) - Предварителни кръгове и финали.
Официално откриване
Кумите (индивидуално) - Предварителни кръгове и финали.
Награждаване

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Заявки за участие:

Правила

Документи:

1.

Заявките се подават в писмен вид (по E-mail ), попълнени на приложената xls
бланка (не се приемат сканирани снимки на бланката)
2. Не се приемат заявки по телефона
3. Online регистрация. 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/
4. Заплаща се вноска участие, завишена със 100% /удвоява се/ за:
 заявки, в които липсват някои от изискваните данни (име, презиме,
фамилия, ЕГН, степен, тегло и др.)
 заявки, получени след указания срок
В състезателната зона е разрешено за всеки отбор да има един водач. Единствено
той може да се обръща към арбитъра и главния съдия.
Водачът е отговорен за поведението, етикецията и отношението на състезателите и
поддръжниците на отбора си. Непристойно поведение от страна на водача,
състезатели или публика води до дисквалификация на отбора.
1. Членска карта, Будопаспорт или документ за самоличност.
 Състезателите носят документа по време на състезанието и го представят на
старшия съдия преди всяко излизане на татамито
2. Удостоверение за предсъстезателен медицински преглед
3. Удостоверение за периодичен медицински преглед
4. Застраховка
Не
членове

Членове

БФШК
150 лв.
50лв.
50лв.
70лв.
70лв.
40лв.
50лв.
50лв.

Годишен членски внос към БФШК - IJKA–България за клуб
60лв.
Вноска участие само в семинара (от 9 до 4 кю вкл.)
80лв.
Вноска участие само в семинара (кафеви и черни колани)
80лв.
Вноска участие в семинар + състезание (от 9 до 4 кю вкл.)
100лв.
Вноска участие в семинар + състезание (кафеви и черни колани)
Вноска участие само в състезание, независимо от броя дисцини 50лв.
60лв.
Вноска участие в състезание за отбор
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 и КК”Шисейкан”
Лъчезар Ненов
Настаняване: http://www.hotelpliska.com/index.php?option=com_jumi&fileid=3&Itemid=28&lang=en

Списък на катите за дисциплината IJKA - Ката

1.

Junro-shodan

2.

Junro-nidan

3.

Junro-sandan

4.

Junro-yondan

5.

Junro-godan

6.

Meikyo-nidan

7.

Meikyo-sandan

8.

Jurokuho

9.

Shotei-sho

10. Rantai
11. Sensho
12. Jooko Issei
13. Jooko Nisei
14. Jooko Sansei
15. Jooko Yonsei
16. Jooko Gosei
17. Hachimon
18. Rakuyo
19. Kakuyoku-shodan
20. Suishu (Mizu no te)
21. Kashu (Hi no te)
22. Roshu (Nami no te)
23. Hushu (Kaze no te)
24. Kibaken Shodan
25. Kibaken Nidan
26. Kibaken Sandan
27. Kibaken Yondan
28. Kibaken Godan
29. Supar Kibaken
30. Bo no Kata

