Турнир по Шотокан карате-до
„SOFIA GRAND PRIX“ 2020 г.

Дата: Събота, 7 ноември 2020 г.
Място: Зала „Многофункционална зала НСА“, гр. София ( в квартал Студентски град )
Организатори: Българска Федерация Шотокан Карате-до, W.S.K.F.-България,
КК „Оверфайт“ (София)

Състезателен правилник: По правилника на W.S.K.F. (World Shotokan Karate-do
federation)

Състезателни дисциплини:
 Шотокан ката индивидуално всички възрасти
 Шотокан ката отборно - за род. от 2012 г. и по-малки до 2008 г.
 Шобу ипон кумите индивидуално всички възрасти
 Шобу ипон кумите отборно за род. 2007 г. и по-големи
 Макивара за род. 2014-2013г. и 2012-2011г. Като родените 2012-2011г, имат
право да играят ката и само една от двете дисциплини,макивара или шобу
кумите.

Медицински изисквания: Здравословното състояние на състезателите е изцяло
отговорност на клуба, от чието име се допускат. На турнира ще има квалифицирани
лекари в случай на травми и наранявания. Застраховка-злопулука за спортисти е
желателна.

Срок за заявки : 1 Ноември 2020 г. (20.00 ч.)
Теглене на жребий : 6 Ноември 2020 г. (20.00 ч.).
Последни корекции по заявката могат да се правят до 6 Ноември 2020 г. След тегленето
на жребия добавяне на състезатели могат да се допускат единствено в случай, че има
празно място в схемата след тегленето на жребия. В случай на отпаднали състезатели,
техните опоненти печелят служебно съответната среща. Моля да ни уведомите
своевременно , в случай на отказали се състезатели след тегленето на жребия.

Награди:
Медали и Грамоти за 1, 2 и 3 място за всяка възрастова група, кю-група и
категория в дисциплините Шотокан ката индивидуално, Шотокан ката Отборно,
Шобу ипон кумите индивидуално и Шобу ипон кумите отборно
 Купи за 1, 2 и 3 място по брой златни медали за комплексно класиране на
клубовете.
● При деца род.2012 и 2011 г., всеки състезател печели медал в ката и кумите
индивидуално!



Вноски за участие :
в една индивидуална дисциплина – 20 лв./10 евро
 отборно ката/отборно кумите – 30 лв./15 евро за един отбор


Екипировка: Кимоно, бял и червен пояс, личен пояс ( за техническото ниво) , бели
протектори за ръце, назъбник, желателно е нагръдник за момичета и бандаж за момчета

Съдии: Облеклото на съдиите е кимоно, удобни и чисти (без връзки) спортни обувки
за татами (или бели чорапи). Допуска се грейка при студено време. Съдиите да си
подсигурят свирка. Организатора ще подсигури хранене на съдиите за деня на
състезанието, топла напитка, вода и хонорар.

Настаняване: Относно настаняване се обръщайте към Иво Мукански - 0899
111 290

Контакт за заявки за участие: на e-mail - mukikarate@abv.bg
Телефон за информация по спортно-технически и организационни
въпроси:
Ø 0899 111 290 (Иво Мукански)

График на състезанието: 7.11.2020 г.

9.00 – 10.00 ч. – Регистрация
Включва потвърждаване на заявки за участие и внасяне на вноските за участие.
9.30 – 10.00 ч. – Среща на съдии и треньори
10.00 ч . - НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЕТО


Макивара за род. 2014-2013г. и 2012-2011г.



Шотокан ката индивидуално- От 2012 г. и по-малки до род. 2008 г.



Шотокан ката отборно -От 2012 г. и по-малки до род. 2008 г.



Шобу ипон кумите индивидуално - род. 2012, 2011, 2010, 2009 и 2008 г.


Награждаването ще се извършва веднага след приключване на възрастовите
групи.

13.30 ч. – ОТКРИВАНЕ на ТУРНИРА
14.00 ч. - Обедна пауза
14.30 ч.


Шотокан ката индивидуално- род. 2007+2006, 2005+2004 г.



Шобу ипон кумите индивидуално род. 2007+2006, 2005+2004 г.



Шобу ипон кумите отборно род. 2007+2006, 2005+2004 г.



Награждаването ще се извършва след приключване на възрастовите групи

16.30 ч.


Шотокан ката индивидуално- род. 2003+2002, 2001 г. и по-големи



Шобу ипон кумите индивидуално род. 2003+2002, 2001 г. и по-големи



Шобу ипон кумите отборно род. 2003+2002 г., 2001 г. и по-големи

18.00 ч. - КРАЙ на СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ПРОГРАМА с награждаване Шобу кумите отборно и
на клубовете за комплексното класиране по златни медали

Забележка: Състезанието ще се проведе на 2 състезателни терена. .

Възрастови групи и категории: Шотокан ката индивидуално

Деца родени: 2012 г. и по-малки, 2011, 2010, 2009, 2008 г.
Юноши и девойки родени: 2007+2006 г., 2005+2004 г., 2003+2002 г.
Мъже и жени: 2001 г. и по-големи

Технически условия – Шотокан ката индивидуално
Ø Състезателите са разделени на кю-групи за всяка възраст.
При по малко от трима състезатели в дадена кю-група, същите се пренасочват
към сходна кю-група.
Ø Състезателите изпълняват ката според техническото си ниво-кю, което се
записва във стартовия лист срещу името на състезателя.
Ø Състезатели с 9, 8 и 7 кю имат право да повтарят една и съща ката във всеки кръг.
Състезателите с 6, 5 ,4 , 3 кю и по-напреднали - без да повтарят.

Възрастови групи и категории: Шотокан ката отборно
Деца родени: 2012+2011+2010 г. (за всеки пол по отделно)
2010+2009+2008 г. (за всеки пол по отделно)

Технически условия – Шотокан ката отборно







Точкова система на оценяване ще бъде прилагана във всички кръгове и
възрастови групи
Отборите изпълняват ката по свой избор. Имат право да повтарят ката. Катата
трябва да е съобразена с техническото ниво на най-ниското кю в отбора.
Един кръг - финал. Групата се играе при минимум 3 заявени отбора.
Групите са : момчета и момичета. Микс отбори се допускат при следните
условия- отбор с 2 момчета и 1 момиче играе при момчетата/ отбор с 2 момичета
и 1 момче играе при момичетата. Отделна група микс ката отборно няма да има.
Няма ограничение за техническите степени в съставите на отборите.

Възрастови групи и категории: Шобу ипон кумите индивидуално
Деца родени: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 г.
Юноши и девойки родени: 2007+2006 г. , 2005+2004 г., 2003+2002г.

Мъже и жени: 2001 г. и по-големи

Технически условия –Шобу ипон кумите индивидуално
Състезателите са разделени на кю-групи и категории за всяка възраст. При помалко от 3 състезатели във дадена кю-група, същите се пренасочват към сходна
кю-група или категория.
 Примерните теглови категории са в Приложение 1 към наредбата.




Времетраенето на срещите е следното: Родените 2012 г. и по-малки, 2011, 2010 г.
- играят 1 мин. Родени 2009 и 2008 г. играят 1.30 мин. Родени 2007+2006 и
2005+2004 г. играят 1.30 мин.Родени 2003+2002 г. и след 2001 г. играят 2.00 мин.

Възрастови групи и категории: Шобу ипон кумите отборно


Юноши и девойки родени: 2007+2006+2005 г. , 2004+2003+2002 г.



Мъже и жени: 2001 г. и по-големи



Забележка: Шобу ипон кумите отборно се провежда във всяка възрастова група
отделно за двата пола при заявени минимум 3 отбора. Микс отбори няма да
участват. Всеки отбор трябва да запише минимум 2-ма състезатели. При непълен
отбор, мача започва със служебна загуба с Ипон за непълния отбор.

Технически условия –Шобу ипон кумите отборно
 В Шобу ипон кумите отборно няма деление на кю-степени и килограми.
 Времетраенето на срещите е следното: Родени 2007+2006+2005 г. играят 1 мин.
Родени 2004+2003+ 2002 г. играят 1.30 мин. Мъже и жени - 2001 г. и по-големи
играят 2.00 мин.
 За всяка индивидуална среща важат правилата за Шобу ипон с изключение на
правилото, че в отборно се допускат равни срещи.

6-7 г. момчета
6-7г. момичета
8-9 г. момчета
8-9 г. момичета

Шобу ипон кумите индивидуално – категории и кю-групи
2012 г. Момчета 9,8 кю -25, -30 и +30 кг.
2012 г. Момичета 9,8 кю -25 и +25 кг.
2012 г. Момчета 7 кю и по-напреднали -25, -30 и +30 кг.
2012 г. Момичета 7 кю и по-напреднали -25 и +25 кг.
2011 г. Момчета 9,8 кю -30, -35, -40 +40 кг.
2011 г. Момичета 9,8 кю -30, -35, +35 кг.
2011 г. Момчета 7 кю и по-напреднали -30, -35, -40 +40 кг.
2011 г. Момичета 7 кю и по-напреднали -30, -35, +35 кг.
2010 г. Момчета 9,8 кю -30, -35, -40 +40 кг.
2010 г. Момичета 9,8 кю -30, -35, +35 кг.
2010 г. Момчета 7-6 кю -30, -35, -40 +40 кг.
2010 г. Момичета 7-6 кю -30, -35, +35 кг.
2010 г. Момчета 5 кю и по-напреднали -30, -35, -40 +40 кг.
2010 г. Момичета 5 кю и по-напреднали -30, -35, +35 кг.
2009 г. Момчета 9,8,7 кю -30, -35, -40 +40 кг.
2009 г. Момичета 9, 8, 7 кю -30, -35, +35 кг.
2009 г. Момчета 6 кю и по-напреднали -30, -35, -40 +40 кг.
2009 г. Момичета 6 кю и по-напреднали -30, -35, +35 кг.
2008 г. Момчета 9,8,7 кю -30, -38, -45 и +45 кг.
2008 г. Момичета 9,8,7 кю -35, -42 и +42 кг.
2008 г. Момчета 6, 5 кю -30, -38, -45 и +45 кг.
2008 г. Момичета 6, 5 кю -35, -42 и +42 кг.
2008 г. Момчета 4 кю и по-напреднали -30, -38, -45 и +45 кг.

2008 г. Момичета 4 кю и по-напреднали -35, -42 и +42 кг.
2007+2006 г. Миникадети 9,8,7 кю -42, -50 и +50 кг.
2007+2006 г. Миникадетки 9,8,7 кю -40, -45 и +45 кг.
2007+2006 г. Миникадети 6, 5, 4 кю -42, -50 и +50 кг.
2007+2006 г. Миникадетки 6, 5, 4 кю -40, -45 и +45 кг.
2007+2006 г. Миникадети 3 кю -42, -50 и +50 кг.
2007+2006 г. Миникадетки 3 кю -40, - 45 и +45 кг.

2005+2004 г. Кадети 9,8,7 кю - 50, -55, - 60, +60 кг.
2005+2004 г. Кадетки 9,8,7 кю кг. -45, - 50, +50 кг.
2005+2004 г. Кадети 6,5,4 кю - 50, -55, -60, +60 кг.
2005+2004 г. Кадетки 6,5,4 кю -45, - 50, +50 кг.
2005+2004 г. Кадети над 3 кю - 50, -55, -60, +60 кг.
2005+2004 г. Кадетки над 3 кю -45, - 50, +50 кг.
2003+2002 г. Младежи до 4 кю -55, -60, -65, +65 кг.
2003+2002 г. Девойки до 4 кю -52, -57, +57 кг.
2003+2002 г. Младежи над 3 кю и по-напреднали -55, -60, -65, +65 кг.
2003+2002 г. Девойки над 3 кю и по-напреднали -52, -57, +57 кг.
2001 г.
2001 г.
2001 г.
2001 г.

и по-големи Мъже до 4 кю -60, -65, -70, +70 кг.
и по-големи Жени до 4 кю -53, -60, +60 кг.
и по-големи Мъже над 3 кю -60, -66, -70, +70 кг.
и по-големи Жени над 3 кю -53, -60, +60 кг.

Шотокан ката индивидуално - кю групи
2012 г. и по-малки Момчета и Момичета 9 кю
2012 г. и по-малки Момчета и Момичета 8 кю
2012 г. и по-малки Момчета и Момичета 7 кю
2012 г. и по-малки Момчета и Момичета 6 кю и по-напреднали
2011 г. и по-малки Момчета и Момичета 9 кю
2011 г. и по-малки Момчета и Момичета 8 кю
2011 г. и по-малки Момчета и момичета 7 кю

2011 г. и по-малки Момчета и Момичета 6 кю и по-напреднали
2010 г. и по-малки Момчета и Момичета 9-8 кю
2010 г. и по-малки Момчета и Момичета 7 кю
2010 г. и по-малки Момчета и момичета 6 кю и по-напреднали
2009 г. Момчета и Момичета 9-8 кю
2009 г. Момчета и Момичета 7-6 кю
2009 г. Момчета и Момичета 5 кю и по-напреднали
2008 г. Момчета и Момичета 9-8-7 кю
2008 г. Момчета и Момичета 6-5 кю
2008 г. Момчета и Момичета 4 кю и по-напреднали
2007+2006 г. Миникадети 9-8-7 кю
2007+2006 г. Миникадети 6-5-4 кю
2007+2006 г. Миникадети 3 кю и по-напреднали
2005+2004 г. Кадети 9-8-7 кю
2005+2004 г. Кадети 6-5-4 кю
2005+2004 г. Кадети 3 кю и по-напреднали
2003+2002 г. Младежи и Девойки до 4 кю
2003+2002 г. Младежи и Девойки 3 кю и по-напреднали
2001 г. и по-големи Мъже и Жени до 4 кю
2001 г. и по-големи Мъже и Жени 3 кю и по-напреднали

