
 
 

7-ми Международен Шотокан турнир “ШИСЕЙКАН” и  
Семинар с шихан Садашиге Като, 9 дан, главен инструктор на IJKA 

23 - 25 Април 2010г.  
 

НАРЕДБА 
Организатори:    КК “ШИСЕЙКАН”, БФК - IJKA-България 
Заявки за участие:   E-mail: ijka@abv.bg 
  
Срок за получаване 
на заявките: 

10 Април 2010 

технически семинар Петък 23.04.2010 от 19:30ч, Събота 24.04.2010 от 10:00 и от 15:30 

Техническа конференция: 25 Април (Неделя) 2010 от 9.30 ч. 
Волейболна Зала  “ЦСКА” Сп. компл.”Червено Знаме” до Х-л ЦСКА 
бул. “Асен Йорданов” 1 http://www.nsa-mo.bg/hotel/index.php?objid=204 

Място 
 на провеждане:   

23-24-25 Април (Петък, Събота и Неделя) 2010 
Волейболна Зала  “ЦСКА”, бул. “Асен Йорданов” 1 

  
Награди: 
Дипломи и медали 

индивидуално 1, 2, 3 място 
 

СПОРТНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
Възраст на 
състезателите: 

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

  
 

КАТА 
Право на участие:  Индивидуално:   
 Без ограничения  
Предварителни и 1/32 -½ 
кръгове: 

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 До 16г. Джион, Бассай Дай, Енпи и Канку Дай, Jun Ro 1-5, Хейан 1-5 
(свободен избор от изброените кати) 
 Над 16г свободен избор Шотокан или IJKA ката. 
Ако нивото на финалистите е под кафяв колан могат да изпълнят 
ученическа ката на финал. 

 
КУМИТЕ 

Право на участие:  Индивидуално  
 без ограничение на броя на 

състезателите от клуб 
По правилата на IJKA “Шобу Ипон” до 1 
ипон или 2 вадзаари 
 

http://www.nsa-mo.bg/hotel/index.php?objid=204


Категории Моля попълнете степента (кю, дан) и 
точните килограми на състезателите: 
При своевременно подаване на 
заявките и възможност групите под 
18г. ще бъдат разделени в теглови 
категории и по степени. 

За 1-ва гр. “Кихон Ипон Кумите”. 
Оценява се по флаговата система 
Тори: 1. Джодан Ой цуки, 2. Чудан Ой 
цуки, 3. Чудан Мае гери само в ляв гард 
(при равенство и в десен) 
Уке: Отстъпва в зенкуцу дачи с блок + 
контра атака гяку цуки с контрол 

Времетраене на срещите: 1: 30 мин. до 18г. 
2 мин. за мъже и жени  

Задължителна 
екипировка: 

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 23.04.2010 от 19:30ч до 21:30ч, 19:00 регистрация и заплащане на вноска 
участие.  
Събота 24.04.2010 от 13:00 до 15:30 и от 17:00 до 19:30 технически семинар 
12:30 регистрация и заплащане на вноска участие. 
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! 

 
 

25 Април ( Неделя ) 2010 
 

  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 след 

евентуални корекции 
3. Заплащане вноската за участие 
4. Представяне на удостоверенията за предсъстезателен медицински преглед 

10:00 часа Теглене на жребий по дисциплини и категории 
В тегленето на жребия участвуват състезатели с потвърдени заявки 

10:15 часа 
 
13:00 часа 
 
18:00 часа 

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

 
АДМИНИСТРАТИВНИ  ИЗИСКВАНИЯ 

 
Заявки за участие:   1. Заявките се подават в писмен вид (по E-mail ), попълнени на приложената 

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/ijka_v6/index.php?mode=&db=tomobun_20090426sfi6 

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 

http://tomobu.net/bkf/ijka_v6/index.php?mode=&db=tomobun_20090426sfi6


Правила 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.   

Документи: 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. Застраховка 

 Годишен членски внос към БФК IJKA–България за клуб 
Вноска участие в семинара само (от 9 до 4 кю вкл.) 
Вноска участие в семинара само (кафеви и черни колани) 
Вноска участие в семинар + състезание (от 9 до 4 кю вкл.) 
Вноска участие в семинар + състезание (кафеви и черни колани) 
Вноска участие само в състезание, независимо от броя дисцини 
Вноска контестация (протеста се разглежда от съдийската 
комисия и се предприемат нужните санкции. Съдийското 
решение не се отменя ) 

120 лв. 
60 лв. 
80 лв. 
80 лв. 
100 лв. 
40  лв. 
 
40 лв. 

 За промени в стартовия списък (жребия) след техническата конференция 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 на БФК - IJKA България и  КК”Шисейкан” 
Лъчезар Ненов 
 
Настаняване 
Хотел ЦСКА (Българска Армия)  20 лв. нощувка и 25 лв. нощувка със закуска. За да ползвате 
това намаление направете резервацията си за "Карате Купа Шисейкан". 
Рецепция: 
     Тел. Резервации: 02/ 871 71 46 
     Тел. Рецепция:     02/ 871 81 31                           
     Факс.: 02/ 871 71 46 

e-mail: ba_hotel@abv.bg 
Управител на хотел: 
     Тел. Резервации: 02/ 973 31 09 
     Факс.: 02/ 973 31 09 
     e-mail: ba_hotel@abv.bg 
Управител на ресторант: 
     Тел. Резервации: 0894 790333 
 

mailto:ba_hotel@abv.bg
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