
ЧЕЛОПЕЧ OPEN

Деца, Младша Възраст, Старша възраст, Девойки, Младежи, Жени, Мъже

28 Септември 2014 Челопеч

Със съдействието на
Дънди прешъс металс Община Челопеч

Н А Р Е Д Б А

Домакин Клуб БУДО
Контакт – Добрин Иванов – тел. 087 8767282

Организатор: БНФ Карате
Заявки за участие: E - mail: office@karatebg.org,

skbudo2011@yahoo.com
Срок за получаване
на заявките:

26 Септември (петък ) 2014

Техническа конференция: 28 Септември (неделя) 2014
Спортен комплекс „ Хармония“, Челопеч

Място
на провеждане:

28 Септември (неделя) 2014
Спортен комплекс „ Хармония“, Челопеч

Награди:
Дипломи:
Медали:

индивидуално
1, 2, 3 място
1, 2, 3 място



СПОРТНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Възраст на
състезателите:

Деца и младша възраст - Родени през 2008, 2007,2006,2005, 2004,
2003, 2002, 2001, 2000 /ненав. 14 г./
Ст. Възраст – навършени 14 и ненавършени 16 г. към 28 Септември
Девойки, Младежи - навършени 16 и ненавършени 18 г. към 28
Септември
Мъже и жени- навършени 18 години

КАТА
Право на участие: Индивидуално,отборно
Брой състезатели в
дисциплина/категор
ия

Без ограничения

Род. 2007, 2008 АКА и АО играят едновременно, КАТИ -Ученическа, най малко 2,
повтарят се през кръг

Род. 2005, 2006 АКА и АО играят едновременно. Срещите за медал – един след
друг
КАТИ -Ученическа, най малко 2, повтарят се през кръг

Род. 2003, 2004 АКА и АО играят едновременно. Срещите за медал – един след
друг
КАТИ Ученическа, най малко 3, повтарят се през кръг
За медал – съгласно Правилника на СКФ

Мл. Възраст
Род. 2002,2001, 2000,

Съгласно Правилника на СКФ

14+ Съгласно Правилника на СКФ
Ката отборно Състав на отбор 3+1
Възраст на
състезателите

6-11 години
12 +

6-11 год КАТИ -Ученическа, най малко 2, повтарят се през кръг
12+ Съгласно Правилника на СКФ

КУМИТЕ
Право на участие: Индивидуално,отборно
Брой състезатели в
дисциплина/категор
ия

Без ограничения

Категории Момичета/Девойки Момчета/Юноши/Младежи
Род. 2005, 2006
Род. 2003, 2004

- 30 / + 30 кг
- 40 / + 40 кг.

-28 / - 35 / +35 кг.
-35 / - 40 / +40 кг.

Мл. Възраст
Род. 2002, 2001,
20 0– ненав. 14 г

- 45 / +45 кг. - 40 / - 45 / + 45 кг.

Времетраене срещи: 2005,2006 г. -1: 00 мин.
Времетраене срещи: 2004,2003,2002,2001,2000-1:30 мин
1. В заявката за участие напишете и точните килограми за всеки състезател с цел
евентуални промени в категориите от Спортно техническата комисия
2. При заявени по малко от 4 състезатели в категория може да бъдат извършвани
промени в категориите с решение на Спортно техническата комисия
Ст. Възраст -54/+54 кг -52/-57/-63/+63кг
Девойки, Младежи -53/-59/ +59 кг -68/-76/+76 кг
Мъже ,жени 18+ Опен Опен
Кумите Отборно Състав на отбор 3+1(мъже жени)



Възраст на
състезателите

10-11 год,12-13 год,14-17 год

Времетраене срещи: По правилника на СКФ
Задължителна
екипировка:

По правилника на СКФ

ПРОГРАМА СЪСТЕЗАНИЕ
28 септември (неделя ) 2014

8:00 – 9:00 ч. Регистрация участници
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. Проверка за годишен/периодичен/ медицински преглед
5. Представяне на удостоверенията за предсъстезателен медицински

преглед
9:00 часа Брифинг – съдии и треньори
9:30 часа Теглене на жребий по дисциплини и категории

В тегленето на жребия участвуват състезатели и отбори с потвърдени
заявки
Теглене на състезателите по кумите

10:00 – 16:00 Деца, младша възраст /Вс. набори/ – ката и кумите инд. , ката отборно
16:00 Откриване на състезанието
16:30 Продължаване на срещите - елиминации , финали, награждаване



АДМИНИСТРАТИВНИ  ИЗИСКВАНИЯ
Заявки за участие: 1. Заявките се подават в писмен вид ( лично в секретариата, по

пощата, по факс или по E mail ), попълнени четливо на
приложената бланка

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 и др.)
 заявки, получени след указания срок

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
3. Застрахователна полица -

Финансови условия Членски внос (годишен) 200.00 лв.

Членски внос индивидуален (картотека) 10.00  лв.

Внос участие – ката 10.00  лв.

Внос участие – кумите 10.00  лв.

Внос Участие –отборно 20.00 лв.

Внос контестация 100.00 лв.

Вносъте участие се увеличава с 50%:
За състезателите по КУМИТЕ, когато не е заявен и/или не

участвува съдия по КУМИТЕ от съответния клуб
За състезателите по КАТА, когато не е заявен и/или не участвува
съдия по КАТА от съответния клуб

Теглене  Извикването за теглене е по реда , определен от стартовия
списък за всяка категория, като се започва от най леката
категория при момичетата/девойките и се завършва с най
тежката категория при момчетата/юношите.

 За състезател, пропуснал извикването за теглене, се заплаща
глоба в размер вноската за участие

 За промени в стартовия списък (жребия) след изтеглянето му
се заплаща глоба в размер на вноската за участие

Разходи по
участието:

Всички разходи ( пътни, дневни, хотел) са за сметка на
участниците

Добрин Иванов , Председател
Организационен Комитет


