НАРЕДБА
СЪДИЙСКИ СЕМИНАР И ИЗПИТ
На основание Правилник за подготовка на нови съдии и категоризирането им в БНФ
Карате ще се проведе съдийски семинар и изпит по ката и кумите, както следва:
ВРЕМЕ: 29,30,31 август 2014 г.
МЯСТО: Кранево, спортен комплекс „Аквалайф”
ПРОГРАМА:
Първи ден – петък 29 август 2014 г.
18:00 – 20:00
Регистрация
Втори ден – събота 30 август 2014 г.
08:00 – 09:00
Регистрация
09:00 – 10:00
Теория Ката - презентация
Съдийска униформа
10:00 – 11:00
Теория Кумите - презентация Съдийска униформа
11:00 – 12:00
Изпит теория Ката и Кумите Съдийска униформа
12:00 – 13:00
Почивка
13:00 – 15:00
Практика Кумите
Съдийска униформа
15:15 - 17:00
Практика Ката
Карате - ги
17:00 – 18:00
Изпит Практика Ката
Карате - ги
Трети ден – неделя 31 август 2014 г.
Изпит практика ката по време на турнира
Съдийска униформа
Изпит практика кумите по време на турнира
Съдийска униформа
18:00
Резултати от изпита
Съдийска униформа
ИЗИСКВАНИЯ:
1. Съгласно изискванията на Правилника участието на всички правоспособни съдии на
БНФК е задължително В ЕДИН ОТ ДВАТА СЕМИНАРА ПРЕЗ ГОДИНАТА.
2. Съгласно изискванията на Правилника за подготовка на нови съдии кандидатите
трябва да притежават майсторска степен ДАН /най - малко първи/, за да могат да
получат съдийска правоспособност.
3. На изпит практика ката съдиите трябва да изпълнят две кати от школи по карате от
Япония или Окинава.
4. Всички кандидати за потвърждаване или повишаване на степента участват
задължително и в теорията, и в практиката – съответно по ката и/или кумите.
5. Съдиите да носят на семинара Карате-ги и съдийска униформа, съгласно изискванията
на правилника:
- тъмносин блейзър с едноредно закопчаване с две сребърни копчета;
- бяла риза с къси ръкави;
- официална вратовръзка /без игла/;
- сиви панталони без маншети;
- тъмносини или черни чорапи и черни обувки без връзки;
- жените съдии да са с прибрана коса.
5. В курса за съдия може да участва всеки кандидат, който е заплатил вноска за участие и
отговаря на следните възрастови и технически изисквания:

КУМИТЕ
Съдийска степен
Възраст
Степен Дан
Тест
Оценка практика
Стаж в категория

Съдия Б
20
първи
10 грешки
4
Без ограничения

Съдия А
22
първи
10 грешки
4.50
Без ограничения

Рефер Б
24
първи
5 грешки
4.50
Без ограничения

Рефер А
26
втори
5 грешки
5.00

КАТА
Съдийска степен
Възраст
Степен Дан
Тест
Оценка практика
Стаж в категория

Съдия Б
22
първи
6 грешки
ДА
Без ограничения

Съдия А
24
втори
3 грешки
ДА

РАЗНОСКИ:
1.
2.

Вноска за участие – заплаща се при регистрацията:
само за семинар ката
– 20,00 лв.
само за семинар кумите
– 20,00 лв.
за семинар ката и кумите
– 30,00 лв.
Разноските по транспорт, настаняване и хранене са за сметка на участниците.
ПРАВИЛНИК И ТЕСТОВЕ:

Документите са публикувани в сайта на федерацията – раздел „Правилници”, подраздел
„Състезания и съдийство”.
За допълнителна информация:
Г-н Ангел Попов, Председател Реферски Съвет – тел. 088 8765823
Г-н Георги Йосифов – Секретар Реферски Съвет – тел. 088 8892680

Ангел Попов,
Председател Реферски Съвет
Приложения:
1. Заявка

