БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ
НАПРАВЛЕНИЕ WKF
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2013 ПРОЕКТ
Януари
ДАТА
5-6
12 - 13
19 - 20
26 – 27

ПРОЯВА

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Домакин/МЯСТО

Нац. Отбор – подготовка
Контролно състезание
Нац. Отбор – подготовка Сбор

старша възраст /14, 15/,
девойки, младежи /16, 17/, до 21
старша възраст /14, 15/,
девойки, младежи /16, 17/, до 21

Самобор, Хърватска

Европейско Първенство

старша възраст /14, 15/,
девойки, младежи /16, 17/, до 21

София

Февруари
2-3
7 - 10

Коня, Турция

16 - 17
23 – 24

Март
2-3
9 – 10

3 – Ден на Освобождението
Ст. Възраст, Девойки, Младежи

Национално Първенство

16 - 17
23 – 24
29 - 31

Балканско Първенство

Деца, Ст. Възраст, Девойки,
Младежи

Сърбия

Национално Първенство
Нац. Отбор – подготовка
Контролно състезание/Сбор
Национално Първенство

Жени, мъже
Жени, мъже

Троян, Клуб Атнес

Деца, Мл. Възраст

Сливен, Клуб Аякс

Плевен
Клуб Петромакс

Април
6-7
13 - 14
20 - 21
27 - 28

Май
1-6
9 - 12
18 -19

Европейско Първенство
Нац. Отбори – отборно
подготовка/Сбор

25 – 26

ВЕЛИКДЕН, Св. Георги
жени, мъже
11 – Работен ден
старша възраст /14, 15/,
девойки, младежи /16, 17/, до 21,
жени, мъже
24 – Ден на българската култура

Будапеща, Унгария
София

Юни
1-2
7 -9
15 - 16

ЕП за региони – отборно
ЕКФ Съд. Семинар и изпит
Съдийски семинар, Изпит
степен

Старша възраст, Девойки,
Младежи, Жени и Мъже

Подгорица, Черна
Гора

Световна Купа/Семинар

Ст. възраст, девойки, младежи

Корфу, Гърция

22 - 23
29 - 30

Юли
1-7
13 - 14
20 - 21
26 - 28

Август
3-4
10 - 11
17 - 18
31 - 1

1

Септември
7 -8
14 - 15
21 - 22
28 - 29

6 – Ден на Съединението
22 – Ден на Независимостта

Октомври
5-6

Национална Купа
Мемориал Ивелин Керанов

Ст. Възраст, Девойки, Младежи

Добрич
клуб Самурай

12 - 13
19 - 20

Нац. Отбор – подготовка Сбор

София

26 - 27

Национална Купа

старша възраст /14, 15/,
девойки, младежи /16, 17/, до 21
Деца, младша възраст

Хасково
Клуб Аида Нет

Ноември
2-3
7 -10

Световно Първенство

16 - 17
23 - 24
30 - 1

старша възраст /14, 15/,
девойки, младежи /16, 17/, до 21

Гуадалахара,
Испания

Съдийски семинар/Изпит степен

Декември
7-8
14 - 15
21 -22

14- работен ден
24, 25, 26 - Коледа

28 -29
В календара не са включени:
¾ Състезанията КАРАТЕ 1 -Premier League. Календара на същите е в сайта на СКФ/WKF
¾ Състезания с покани /т. напр. Златен Пояс – Чачак, Сараево и други/ са с неуточнени дати. Същите ще
бъдат обявявани своевременно.
¾ СТК и Секретариата на федерацията ще извършват организационно съдействие /онлайн заявки, резервации
и други/ за желаещите да участвуват.

1. Спортния календар включва състезания и прояви от НСК (национален спортен календар) и МСК
(международен спортен календар).
2. Състезанията, които са валидни за крайното годишно клубно класиране (по брой златни, сребърни и
бронзови медали) и за субсидията от МФВС са: по едно НП и НК до 18 години и едно НП над 18.
3. Възрастовите групи са съгласно правилника на СКФ. Не се провежда отделно състезание за мъже и
жени до 21 г.
4. Не се провеждат състезания и други прояви по време на религиозни празници, работните и учебни
дни.
5. Не се препоръчва провеждането на състезания и други прояви от НСК, когато по същото време се
провеждат състезания от МСК.
6. Състезания и други прояви, в които участвуват състезатели, до 18 г., не се провеждат по време,
когато има конфликт с основното им задължение – образователния процес (край на срока, матури и
др.). Ако е наложително провеждането на такива, те трябва да са съобразени по продължителност
така, че да не нарушават горния принцип. За състезателите, над 18 г. се спазва същия принцип така,
че да няма конфликт с тяхната работа (работодател).
7. Не се препоръчва да се провеждат състезания и други прояви през зимните месеци, освен когато
това е съобразено по продължителност и място, които позволяват нормалното протичане на същите.
8. Състезанията от НСК се съобразяват по време с тези от МСК за същата възрастова група, при
условие, че това е възможно.
9. По финансови съображения е желателно провеждането на не повече от 1 състезание от НСК в
рамките на 1 календарен месец.
10. В състезанията участват само спортисти, които са картотекирани и имат легализирани степени –
КЮ или ДАН.
11. Състезанията в НСК са отворени (OPEN) и за състезатели - членове на други национални
федерации.
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Приложение 1
ДОМАКИНСТВО СЪСТЕЗАНИЯ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛУБА – ДОМАКИН
Необходими съоръжения, длъжностни лица и дейности, които осигурява домакина за състезание по
карате от националния спортен календар
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ЗАЛА, СЪОРЪЖЕНИЯ
1. Зала - същата е необходимо да разполага:
- минимум две съблекални, две тоалетни
- озвучителна уредба
- стълбичка за награждаване
- маси за съдии, секретариат и лекари - мин. 5 броя
- столове - мин. 30 броя
- достатъчен брой седящи места за зрители - особено при състезанията за деца и младша възраст
2. Други съоръжения:
- татами - 3 бр. /при състезанията за деца от две стандартни татами - 10х10 м. могат да бъдат
сглобени 3 татами 8 х 8 м./
- теглилки - 2 бр.
- ограждения за игралното поле
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ПЕРСОНАЛ
3. Лекар/и, /мед. персонал, линейка/
4. Асистентки по награждаването
5. Разпоредители/охрана, хигиенист, комендант
НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
6.. Резервация на хотел:
- обикновено за 1 нощувка в събота вечер. По изключение някои клубове могат да искат нощувка
в петък и събота вечер.
- необходимо е да бъдат предложени преференциални цени като за група.
- брой места за резервиране – справка в сайта за предишно аналогично състезание – напр.
Национална Първенство за деца 2011 г.са взели участие 357 състезатели от 33 клуба. Към тях се
прибавят треньори и съдии и се изваждат състезатели от клуба домакин. В случая оптималния
брой е 300 - 320 места с евентуална резерва.
- Ако се изисква служебно писмо за резервацията, същото се издава от секретариата на
Федерацията.
7.
8.
9.
10.

ЖЕЛАТЕЛНИ / ПО ВЪЗМОЖНОСТ
Канят се длъжностни лица от местната власт /кмет, експерт на МФВС, областен и т. н./ за
церемонията по откриване и награждаване - събота в 16:00 или 17:00 часа.
Снек бар. Да бъдат предупредени търговците за очаквания брой участници.
Клуба домакин може да представи демонстрационна програма за откриването - карате,
мажоретки, фолклор и т. н.
Клуба домакин може да предложи поемането и на други разходи по състезанието с цел избор
на най-добри условия /конкуренция/ в сравнение с другите кандидати за домакинство за
същата възрастова група.

3

Приложение 2
БНФК МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Организация и управление на селекцията, подготовката и участието на състезателите, представляващи
България в състезанията от Международния Спортен Календар за 2013 г.

КРИТЕРИИ за СЕЛЕКЦИЯ
1. За придобиване право на участие на състезател в МСК, същия е необходимо да е участвувал
в подготовка - лагери и контролни състезания
2. Всяко участие се оценява с определен брой точки в зависимост от ранга/категорията на
проявата за подготовка – лагер или контролно състезание /Приложена таблица/
3. Минималния брой точки за кандидатствуване за включване в състав на националния отбор
е 50
4. При двама или повече кандидати за дисциплина/категория участвува състезателя с повече
точки
5. При разлика по малка от 30 т. между двама състезатели, кандидати за една
дисциплина/категория – титуляря се определя:
- от резултата от среща помежду им /преборване/
- статистика – класиране от досегашни участия в състезанията от националния и
международен спортен календар
- показатели от функционалните тестове, критерий за качество на подготовката
Проява
Лагер Сбор
НП и НК
Контролно състезание кат. Б
Контролно състезание кат. А

Точки
за медал за 5 -7 място
20
20
50

30

Пример
за участие
10
10
10
Чачак, Сараево
20
БП, Premiere League

І. ЕП – старша възраст, девойки и младежи, жени и мъже до 21 г. – 7–10 февруари 2013 г., Коня, Турция
№
Наименование на дейността
Срок
Забележка
1
Подаване на заявки за включване в
Ноември
Задължително със статистика /класирания
разширения състав
от предходни състезания/
2
Първи функционален тест
Ноември –Декември
В спортен диспансер
3
Първа селекция
14 - 16 Декември 2012
Контролни срещи, сбор
4
Внасяне на разноските по
Декември
2 месеца преди първия ден на
участието
състезанието/според изискванията на
домакина за хотелска резервация
5
Подготовка – сборове и межд.
Ноември 2012 –Януари
Сборове /през уикендите/ в България,
срещи и лагери
2013
двустранни срещи и т. н.
6
Втори функционален тест
В спортен диспансер
7
Окончателно обявяване на състава
Януари 2013
2 седмици преди състезанието – спортна
заявка
8
Изпращане на заявка за участие
21 – 23 януари 2013
9
Състезание
10 – 12 Февруари 2012
10
Анализ на представянето на
Управителен Съвет
състезателите
ІІ. БП – деца, старша възраст, девойки и младежи – 29 – 31 март 2013 г. Сърбия
№
Наименование на дейността
Срок
Забележка
1
Подаване на заявки за включване в
Задължително със статистика
разширения състав
/класирания от предходни състезания/
2
Първи функционален тест
В спортен диспансер
3
Първа селекция
сбор
4
Внасяне на разноските по
1 месец преди първия ден на
участието
състезанието/според изискванията на
домакина за хотелска резервация

4

5
6
7
8
9
10

Подготовка – сборове и межд.
срещи и лагери
Втори функционален тест
Окончателно обявяване на състава
Изпращане на заявка за участие
Състезание
Анализ на представянето на
състезателите

Сборове /през уикендите/ в България,
В спортен диспансер
2 седмици преди състезанието –
спортна заявка
До 15 март
29 - 31 март
Управителен Съвет

ІІI. ЕП – жени, мъже – 9 - 12 Май 2012 г. Будапеща, Унгария
№
Наименование на дейността
Срок
1
Подаване на заявки за включване в
разширения състав
2
Първи функционален тест
3
Първа селекция
4
Внасяне на разноските по
участието
5
6
7
8
9
10

Подготовка – сборове и межд.
срещи и лагери
Втори функционален тест
Окончателно обявяване на състава
Изпращане на заявка за участие
Състезание
Анализ на представянето на
състезателите

Забележка
Задължително със статистика
/класирания от предходни състезания/
В спортен диспансер
Сбор, участие в контролни състезания
2 месеца преди първия ден на
състезанието/според изискванията на
домакина за хотелска резервация
Сбор, участие в контролни състезания
В спортен диспансер
2 седмици преди състезанието –
спортна заявка

26 Април
9 – 12 Май
Управителен Съвет

ІV. СП – старша възраст, девойки и младежи, жени и мъже до 21 г. 7 – 10 Ноември 2012 г. Гуадалахара,
Испания /60 км от Мадрид/
№
Наименование на дейността
Срок
Забележка
1
Подаване на заявки за включване в
Задължително със статистика /класирания от
разширения състав
предходни състезания/
2
Внасяне на разноските по участието
2 месеца преди първия ден на
състезанието/според изискванията на
домакина за хотелска резервация
3
Подготовка – сборове и межд. срещи и
Сборове /през уикендите/ в България,
лагери
4
Втори функционален тест
В спортен диспансер
5
Окончателно обявяване на състава
2 седмици преди състезанието – спортна
заявка
6
Изпращане на заявка за участие
До 24 Октомври
7
Състезание
7 – 10 ноември
10
Анализ на представянето на
Управителен Съвет
състезателите
V. ЕП – старша възраст, девойки и младежи, жени и мъже до 21 г.– Февруари 2014 г. Лисабон, Португалия
№
Наименование на дейността
Срок
Забележка
1
Подаване на заявки за включване в
Задължително със статистика /класирания от предходни
разширения състав
състезания/
2
Първи функционален тест
В спортен диспансер
3
Първа селекция
сбор
4
Внасяне на разноските по участието
2 месеца преди първия ден на състезанието/според
изискванията на домакина за хотелска резервация
5
Подготовка – сборове и межд. срещи и
Сборове /през уикендите/ в България, двустранни срещи
лагери
/Нике/ и т. н.
6
Втори функционален тест
В спортен диспансер
7
Окончателно обявяване на състава
2 седмици преди състезанието – спортна заявка
8
Изпращане на заявка за участие
9
Състезание
ДАТАТА НЕ Е УТОЧНЕНА
10
Анализ на представянето на
Управителен Съвет
състезателите
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Приложение 3
Деца

Младша

до 8
9
10
11
12
13
род. 2005 род. 2004
род. 2003
род. 2002
род. 2001 род.2000+
Ката инд. Ката инд.
Ката инд.
Ката инд.
Ката инд. Ката инд.
ученическа, найученическа, най-малко 3,
ученическа или токуи,
малко 2, след което се след което се повтарят през
всеки кръг различна,
повтарят през кръг
кръг, за медал може и токуи
за медал токуи
Ката отборно 8-10
Ката отборно 8-13
ученическа или токуи, най-малко 3, след
Ученическа, най-малко 3, след което
което се повтарят през кръг, без Бункай
се повтарят през кръг, без Бункай
Кумите инд. момчета
Кумите инд. юноши
- 28 кг
- 32 кг
- 37 кг
- 45 кг
- 32 кг
- 35 кг
- 45 кг
- 52 кг
- 37 кг
- 40 кг
- 52 кг
- 57 кг
+ 37 кг
+ 40 кг
+ 52 кг
+ 57 кг
Кумите инд. момичета
- 35 кг
- 37 кг
+ 35 кг
+ 37 кг

Кумите инд. девойки
- 42 кг
- 50 кг
+ 42 кг
+ 50 кг

Старша
14-15

Младежи
16-17

Ката индивидуално
Правилника на WKF

Ката индивидуално
Правилника на WKF

Ката отборно 12-17
Правилника на WKF
Кумите инд. юноши
- 52 кг
- 57 кг
- 63 кг
- 70 кг
+ 70 кг
Кумите инд. девойки
- 47 кг
- 54 кг
+ 54 кг

Кумите инд. младежи
- 55 кг
- 61 кг
- 68 кг
- 76 кг
+ 76 кг
Кумите инд. девойки
- 48 кг
- 53 кг
- 59 кг
+ 59 кг

Мъже и жени
над 18 за кумите
над 16 за ката
Ката индивидуално
Правилника на WKF
Ката отборно
Правилника на WKF
Кумите инд. мъже
- 60 кг
- 67 кг
- 75 кг
- 84 кг
+ 84 кг
Кумите инд. жени
- 50 кг
- 55 кг
- 61 кг
- 68 кг
+ 68 кг
Кумите отб. Мъже
Кумите отб. Жени

¾ КАТА деца играят АКА и АО едновременно, а за медал един след друг. Ката отборно 8-10 се игре при заявени най- малко 4.
¾ За КУМИТЕ e задължителна екипировката съгласно Правилника на СКФ. Допълнителната предпазна екипировка /маска,нагръдник/ не е задължителна.
¾ Категориите за деца 10 и 11 годишни и младша възраст, могат да се промянят в зависимост от заявките за съответното състезание, с цел равномерно
разпределение на конкурентите.
¾ Състезател има право да участвува в състезанието за по-младшата възрастова група, независимо, че е надвишил възрастовата граница, при условие, че за
по-старшата е нямал навършени изискваните години към датата на съответното състезание
Младша възраст /12 – 13 години/
Старша възраст /14 – 15 години/
Девойки, Младежи /16 - 17 години/

- родени през 2001, 2000 и 1999, ненавършили 14 години към датата на състезанието
- навършени 14 и ненавършени 16 години към датата на състезанието
- навършени 16 и ненавършени 18 години към датата на състезанието
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