
                                                 
 

                                                   

 

 

                        
 

 

 

  НАРЕДБА 

 

Домакин и Организатор

   

СПОРТЕН КЛУБ ЦАНЕВ 

 

С Удоволствие искаме да ви поканим на първата 

по рода си в България –  

 ДЕТСКА КАРАТЕ ЛИГА 

Надяваме се, че заедно ще съживим желанието на 

подрастващите да спортуват, да се състезават и 

отново да създадем елит в българското Карате! 

 

Заявки за участие:   https://www.sportdata.org/karate/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&
vernr=5498#a_eventhead  

 

Място на провеждане: 

  

26 септември 2020 

Гр. София,  ЧУ Св. Георги 

НА ОТКРИТО 
 

                                  

 

 

 

 

 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5498#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5498#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5498#a_eventhead
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 СПОРТНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
                                                       

МАКИВАРА 

До 6 години Момичета Момчета 

До 8 години Момичета Момчета 

 

 

                                                                КАТА 

До 6 години АКА и АО играят едновременно.  

Може и една ката, по избор 

До 8  години АКА и АО играят едновременно.  

КАТИ –  най-малко 2, повтаря се през кръг 

До 10 годиши 

 

АКА и АО играят едновременно.  

КАТИ- най-малко 3, повтаря се през два кръга 

 

До 12 години 

      

АКА и АО играят едновременно.  

Всеки кръг различна ката 

До 14 години 

 

АКА и АО играят по отделно 

Всеки кръг различна ката 

 

 

 

 

                                                                  КУМИТЕ  

 Момичета и Момчета: 

До 6 години OPEN 

До 8 години -30кг / +30кг 

До 10  години 

 

-35кг / +35кг 

До 12 години -40кг/ +40кг 

До 14 години -45кг/ +45кг 

 

 

Времетраене на 

срещите: 

 

 

 

 

Макивара  0.30 мин. 

Кумите  

До 6 годишни 

До 8  годишни 

 

                                               1.00 мин. 

До 10  годишни 

До 12  годишни 

1.30 мин. 

До 14 години 

 

2.00 мин. 
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Задължителна 

екипировка: 

1. Протектори за подбедрицата – сини и червени 

2. Протектори за стъпалата – сини и червени 

3. Протектори за ръцете – сини, червени 

4. Протектори за зъбите 

5. Колани – сини, червени 

6. Бодипротектор 

            

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
Заявки за участие:   https://www.sportdata.org/karate/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5
498#a_eventhead  

Документи: - Акт за раждане 

- Медицински преглед 

 

Правила на 

турнира 

- 3 квалификационни турнира и един финал 

- Критерии за възрастова група е участиети в първият турнир 

- Право на участие във всички дисциплини, но само в една 

категория на кумите 

- Задължителен кантар 

- Ранкинг система: 

1во място -100 точки 

2ро място – 80 точки 

3то място – 60 точки 

5то място – 40 точки 

7мо място – 30 точки 

- Пълни репешажи 

- За Финален Турнир се класират най-добрите четирима от 

ранкинга в съответните категории и дисциплини, като 

играят всеки срещу всеки. 

- За Финалният турнир се допускат състезатели 

участвали на минимум 2 квалификационни турнира 

- При равен брой точки , за финал се класира по-добре 

класиралия се на последният квалификационен турнир. 

При еднакво класиране и едналкъв брой точки , 

финалистът се определя чрез директен двубой. 

- При невъзможност за участие на състезател от топ 4 във 

финалният турнир участва следващият по ранкинг 

състезател ( номер 5 и т.н.)  

 

* Спортен Клуб Цанев не носи отговорност при нараняване на 

здравето на състезателите. 

 

 

Финансови условия 

  

Такса участие 

Вход зрители 

Дисциплина  30 лв 

5лв 

 

Награден Фонд 

 

 

 

12 600лв 

 

Лига 1кръг 

Лига 2кръг 

Лига 3кръг 

 

Клубен Комплексен Шампион  

Клубен Комплексен Шампион  

Клубен Комплексен Шампион  

 

1000лв 

1000лв 

1000лв 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5498#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5498#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5498#a_eventhead
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Финал 

 

Победител в категория и дисциплина 

*при неучастие на 4 ма финалиста няма 

награден фонд. 

300лв 

32 дисциплини  

х 300лв 

 9600лв 

 


