8-ма Национална Шотокан Карате - До Купа
“РОНИН” – БУРГАС
24 април 2016 г.
НАРЕДБА

КК “Ронин”, гр. Бургас
Българска Федерация Шотокан Карате-До

Организатори:
Заявки за участие:

E - mail: bfsk@karatebg.com, http://tomobu.net/bkf/

Срок за получаване на заявките:

16 Април 2016 г. (събота)

Техническа конференция:

24 април (неделя) 09:30 ч. гр. Бургас, Спортна Зала “Бойчо
Брънзов” (бивша зала “Изгрев”), присъстват всички треньори.

Дата и място на провеждане:

24 април (неделя)
гр. Бургас, Спортна Зала “Бойчо Брънзов”.
Дипломи и медали 1, 2, 3 място.

Награди:

СПОРТНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

А-група 6-7г. Деца младша възраст - - разделени в групи момичета и момчета,
по степени
1-ва гр. 8 и 9г. Деца младша възраст-1 – разделени в групи момичета и
момчета, по степени
2-ра гр. 10 и 11г. Деца старша възраст-1- разделени в групи момичета и
момчета, по степени
3-та гр. 12 и 13г. Деца старша възраст-2 миникадети - разделени в групи
момичета и момчета, по степени или килограми
4-та гр. 14 и 15г. Юноши и девойки младша възраст - кадети разделени в групи
по килограми или степени
5-та гр. 16 и 17г. Юноши и девойки старша възраст - джуниори разделени в
групи по килограми или степени
6-та гр. Мъже и Жени над 18г. разделени в групи по степени или килограми

Възраст на
състезателите:

Възрастта се определя към датата на състезанието. Състезателите по Ката със
степен 8-10 кю имат право да повтарят една и съща ката в отделните кръгове.
При недостатъчен брой състезатели организаторът запазва правото за промени
в категориите.
Попълнете точните килограми на състезателите и актуализирайте степените
им!

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ – КАТА

Право на участие:

Предварителни и 1/32 -½
кръгове:

Индивидуално, без ограничения на броя
на състезателите от клуб.
Състезатели до 4 кю вкл. изпълняват Тайкьоку Шодан и Хейан 1–5
по избор на главния съдия, съобразен със степента на участниците.
Състезатели с 3 кю вкл. и нагоре, до 15 г., изпълняват задължително
Басай Дай или Джион, по избор на главния съдия.
Състезатели с 3 кю вкл. от 16 г. нагоре изпълняват Басай Дай, Джион,
Енпи или Канку Дай, по избор на рефера.
(Състезателите изпълняват едновременно една и съща Ката и се
оценяват по точкова система).

Финали

Асай рю Ката

До 18 г. състезателите могат да изпълняват Тайкьоку Шодан, Хейан
1-5, Текки Шодан, Бассай Дай, Джион, Енпи и Канку Дай (свободен
избор на състезателя от изброените кати). Състезателите избират ката
от ПРИЛОЖЕНИЕ VІІI към правилника, съобразена с тяхната степен.
За мъже и жени свободен избор Шотокан ката от списъка на SKDUN.
Елиминации: Junro 1-2, по избор на главния съдия, съобразен със
степента на участниците.
Финали: Свободен избор Асай рю ката (вижте приложения списък в
„Полезни документи“ в страницата на БФШК). Състезателите до 7 кю
вкл. могат да повтарят Junro 1. Състезателите 6 – 4 кю вкл. на финал
играят без Junro 1, всички останали категории на финал играят без
Junro 1 и 2.

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ – КУМИТЕ

Право на участие:
Категории:

Времетраене на срещите:

Задължителна екипировка за
Шобу Иппон Кумите:

Правила:

Индивидуално, без ограничение на броя на състезателите от клуб.

А-група 6-7 г. Санбон Кумите, момчета и момичета, разделени по кю
или килограми
1-ва гр. 8 и 9 г. Санбон Кумите, момчета и момичета, разделени по кю
или килограми
2-ра гр. 10 и 11г. Санбон Кумите, момчета и момичета, разделени по кю
или килограми
3-та гр. 12 и 13г. момчета и момичета, разделени по килограми
4-та гр. 14 и 15г. момчета и момичета, разделени по килограми
5-та гр. 16 и 17г. Юноши и девойки старша възраст, разделени по
килограми
6-та гр. над 18г. мъже и жени, разделени по кю или килограми
От 12 до 14 години – 1:30 мин., над 14 г. срещите са по 2 минути.
1. Протектор за зъбите, бял или прозрачен.
2. Протектори за ръцете, бели до 2 см.
3. Колани, бели и червени.
4. Нагръдник за жените.
5. Протектор за слабините за мъжете.
Протектори за подбедрицата са забранени
Организаторът не осигурява протектори и колани. Реферът на
срещата няма да допуска състезател, ако не е с изискваните от
правилника протектори, колани и карате-ги.

„Шобу Ипон Кумите“ по Правилника за Състезания на БФШК.
“Санбон Кумите”. Оценява се по флаговата система.
Тори атакува в 3 крачки: 1. Джодан Ой цуки, 2. Чудан Ой цуки, 3. Чудан
Мае гери само от изходно положение ляв гард и се изправя назад до
шизентай след контрата на уке.
Уке: Отстъпва в 3 крачки 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 и после се изправя напред. При равенство се
изпълнява и в десен гард. В случай на повторно равенство се взема
съдийско решение.

ПРОГРАМА
23 април (събота)
14:00ч. Практически семинар за треньори и съдии. Екипировка – Карате-ги.
Пропуск за водачи на отбори за турнира ще получат само инструкторите, присъствали на
семинара.
24 април (неделя)
09:30 – 10:30 ч.
Регистрация на клубовете.
Регистрацията включва:
1. Издаване на списък за всеки заявен клуб с участниците по дисциплини,
10:00 – среща на
категории и вноска участие.
съдии и треньори.
2. Удостоверяване чрез подпис от представител на клуба на списъка.
3. Вноската за участие се заплаща в брой, в деня на състезанието, а вноската за
картотека предварително по банков път по сметката на БФШК.
4. Представяне на списък на състезателите.
5. Представяне на удостоверенията за предсъстезателен медицински преглед и

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

10:30 часа

Заявки за участие:

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Правила

Документи:

Разходи по участието:

1.

Заявките се подават в електронен вид (по E mail ), попълнени на
приложената бланка в Excel или онлайн на: http://tomobu.net/bkf/ (не се
приемат сканирани снимки на бланката).
2. Не се приемат заявки по телефона.
3. Заплаща се вноска участие, завишена със 100% /удвоява се/ за:
 заявки, в които липсват някои от изискваните данни (име, презиме,
фамилия, ЕГН, степен 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.Удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.
2.Застраховка.
3. Вноска картотекиране по сметката на БФШК
10лв.
20 лв.
4. Вноска участие индивидуално (заплаща се в брой, в
деня на състезанието.)
Вноска контестация.
50 лв.
За промени в стартовия списък (жребия) след техническата конференция се
заплаща глоба в размер на вноската за участие.
Всички разходи ( пътни, днев ни, хотел) са за сметка на участниците.
Съдиите ще бъдат настанени за сметка на организаторите.

Главен треньор на Карате клуб РОНИН
Иван Тодоров

