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 Уважаеми господа, 

По време на 13-то Национално първенство по карате (24 – 25.03.2018 

г.) в София и в следващите дни в дисциплинарната комисия (ДК) към 

БФШК, постъпиха устни и писмени оплаквания относно поведението на  ст. 

треньора на КК “Овърфайт“ Иво Мукански, ст. треньора на КК “Файтърс – 

НСА“, Радослав Пенов и ст. треньора на КК   “Спартак 14“, Милена 

Кирниколова. От постъпилите сигнали става ясно, че гореспоменатите 

треньори многократно влизали в спорове със съдиите, като по този начин 

отвличали тяхното внимание от срещите. И. Мукански, М. Кирниколова и 

Р. Пенов неправомерно оспорвали съдийски решения, отправяли вулгарни 

изрази и обидни думи към съдийския състав. С  действията си последните 

създали предпоставки за ескалиране на напрежението, изостряне на 

отношенията между треньори, състезатели и съдии и нарушаване 

нормалното протичане на първенството. 

Р. Пенов не неизпълнил решение на УС, ДК, ТК и РК преди 

състезанието, като по този начин демонстрирал явно незачитане на всички 

органи на управление на БФШК. Ст. треньорът на “Файтърс – НСА“ 

неспазил и нарушил и наредбата на състезанието. Като главен треньор той 

допуснал себе си и други нелицензирани водачи от клуба в състезателната 

зона. По време на редовна среща, Р. Пенов, недоволен от съдийско решение, 

влязъл в словесен спор със страничен съдия, който спор в последствие 

прераснал във физически сблъсък. Единствено навременната намеса на 

рефера не позволила да се стигне до сериозна физическа саморазправа  



И. Мукански, чрез заплаха, принудил свой състезател да не изпълни 

разпореждане на рефера, като по този начин демонстрирал явно неуважение 

към съдийския състав и незачитане на съдийско решение. 

След извършена проверка беше установено, че нито един от 

горепосочените треньори не е подал контестация срещу съдийско поведение 

или решение. От това може де се направи извода, че М. Кирниколова, И. 

Мукански и Р. Пенов  не са разполагали с конкретни данни за извършено 

съдийско нарушение или неспазване на състезателния правилник (СП). С 

действията си горепосочените треньори са извършили нарушение на СП, по 

смисъла на  Гл. .2, Чл. 9, ал. 3. Освен това  М. Кирниколова е извършила 

нарушение и на Чл. 10 от ДП. Р. Пенов Чл. 10 и Чл.11 от ДП, а И. Мукански 

Чл. 10 и Чл. 14 от същия правилник. 

Предвид гореизложеното, с цел недопускане на подобни инциденти за 

в бъдеще, ДК при БФШК взе следното  
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 На Милена Кирниколова, ст. треньор на КК “Спартак 14“, да бъде 

наложено дисциплинарно наказание по Чл. 23, ал.3, глоба – парична сума в 

размер на 200 лв. 

 На Радослав Пенов, ст. треньор на КК “Файтърс – НСА”, да бъде 

наложено дисциплинарно наказание по Чл. 23, ал.3, глоба – парична сума в 

размер на 500 лв. 

          На Иво Мукански, ст. треньор на КК “Овърфайт“, предвид факта, че 

това е повторно наказание, да бъде наложено дисциплинарно наказание по 

Чл.23, ал.3, глоба – парична сума в размер на 800 лв. 
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