
БЪЛГАРСКА   НАЦИОНАЛНА   ФЕДЕРАЦИЯ    КАРАТЕ - ДО 
бул .  Васил  Левски 75,  София 1040, България 

Тел . / Факс:  + 359   2 9879413 ;+ 359 2 9300591 Мобилен:  + 359 87 8879413 
E-mail:  office@karatebg.org   Web:   http://karatebg.org/ 

  
8-ма  КАРАТЕ   КУПА 

„МЕМОРИАЛ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ“ 
  

Деца, юноши и девойки – младша и старша възраст 
 

                                  10   Март 2019        гр.Кюстендил 
  

НАРЕДБА 
  
Домакин :   Клуб Шурикен  
За  контакт – Емил Димитров  0894709701 и Веселин Димитров 0896158185 
Организатор : КК“Шурикен“ Кюстендил със съдействието на БНФ Карате   
 
Заявки за  участие :  
1. чрез Sportdata:  
https://www.sportdata.org/karate/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4400&ver_inf
o_action=nennhead#a_eventheadend 
2. по имейл:  shuriken@abv.bg  
 
Срок за  получаване  на заявките:  7  Март ( четвъртък ) 2019 
Техническа конференция :   10  Март ( неделя )  2019 
Спортна Зала  – стадион Осогово,  гр .  Кюстендил   
Място на провеждане:  Спортна Зала  – стадион Осогово,  гр . Кюстендил   
ИНДИВИДУАЛНО -  медали и дипломи  
ОТБОРНО-  медали и дипломи 
КОМПЛЕКСНО – І място-500 EURO, ІІ място - 300 EURO и ІІІ място – 200 
EURO и  КУПИ   
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СПОРТНО  -  ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ 
Възраст  на състезателите: Годините се  определят към  датата  на  
провеждане на  състезанието  – 10   Март 2019  г.  
Макевара: 6-7  годишни   и 8-9 годишни  ще бъдар разпределени по 4 в група 
ще има медали за всички  
 

Ката:  
* 6-7 годишни – разпределени в три групи(бели, жълти и оранжеви и др. 
пояси) една wkf ката за всеки кръг; 

* 8-9 годишни - –wkf  ката-минимум две кати,  
10-11 годишни; 12-13 годишни; 14-15 годишни; 16-17 годишни - WKF 
АКА и АО играят едновременно до 14г.без репесаж14-15г. и 16-17г.  играят 
един след друг и с репесаж. 
Ката: отборно – І група – 6-9г. Може една ката. 
                            ІІ група - 10-13г. Две кати. WKF 
                           ІІІ група – 14-17г.  WKF 
 
Кумите:   
 
Години Момичета Момчета 
 * 8-9 -30, -35, +35; -30, -35, +35; 
10-11 -35,-40,+40; -35,-40,+40; 
12-13 -42,-47,+47; -45,-50;+50 
14-15 -47,-54,+54; -55,-65,+65; 
16-17 -53,-59,+59; -68,-76,+76; 
 

* всички участници получават медали! 
 
Времетраене  на срещите:  
8-9г. - 1.00мин.   10-11г.- 1:30 мин.    12-13 г.- 1:30 мин.     14-15 г.; 16-17г. - 2  
мин. 
 
Задължителна  екипировка:   
1. Протектори за  зъбите .  
2. Протектори за  ръцете  и краката – сини,  червени.   
3. Колани – сини,  червени  

 
 
 
 
 



 
ПРОГРАМА 

10  Март (  Неделя ) 2019   
08:00 – 09:30  Регистрация клубове  
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.  
9:30  часа   Брифинг  за  съдии  и треньори   
10:00 часа Начало на  състезанието   
14.00  часа  Откриване 
Продължение  на  срещите   
18:00 -19.00 часа Закриване/ отпътуване   
Забележка: Награждаването ще става след приключване на категорията. 
 
НАСТАНЯВАНЕ 

• Хотел „Рамира“, ул.Хан Крум 12 тел.:0898 675 303; 078 525 525; 
sales@hotelramira.bg ед.стая – 45лв.;двойка – 65лв.;три легла – 80лв.; 
10% - отстъпка за група. 

• Хотел „Велбъжд“, бул.България 12 тел.: 0888 751 489; 078 524 264; 
pautalia_tours@abv.bg ед.стая – 45лв.;двойка – 50лв.;три легла – 45лв.-
50лв.;  

• Хотел „Лазур“, бул.България 41 тел.: 0898 417 458; 078 551 220; 
office@hotellazur.com  \ hotel_lazur@abv.bg 

 Състезателите  и длъжностните лица от  клубовете,  които планират  да  
нощуват  в гр .  Кюстендил ,  да  заявят  места за  нощувка предварително.  За  
допълнителни справки -  председател  на  Организационния Комитет Емил 
Димитров / Клуб Шурикен/ –-  тел. 0894 709 701  
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АДМИНИСТРАТИВНИ   ИЗИСКВАНИЯ 

• Заявки за  участие :     
1.  Заявките  се  подават чрез Sportdata на https://www.sportdata.org/karate/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4400&ver_inf
o_action=nennhead#a_eventheadend, 
или в писмен вид  на имейла shuriken@abv.bg,  попълнени  четливо на  
приложената  бланка.  
2.   Не се  приемат заявки  по телефона.   

• Документи:    
1. Членска карта или  Будопаспорт.    
Състезателите носят членската карта по време  на  състезанието  и я  
представят  на  старшия  съдия  преди всяко излизане  на  татамито.   
Състезателите се  явяват  за  тегленето с  членската карта или  Будопаспорта ,  
с  които удостоверяват самоличността си  и изискваната степен.   
2.   Удостоверение за  предсъстезателен медицински преглед  

• Финансови  условия   
Вноска участие на дисциплина - 20.00  лв . 
Вноска отборно -  30.00 лв . 
Вноска контестация 100.00 лв . 
!!! Ще присъства представител на БНФК, който ще следи за платен 
годишен членски внос и картотека на състезателите!!! 

• Разходи по участието :    
Всички разходи (  пътни ,  дневни,  хотел)  са  за  сметка  на  участниците. 
 
 
Емил Димитров 
Председател                 
Организационен Комитет                           
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