
 

 

ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ ПО ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО (SKDUN)  

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО 

с подкрепата на 

община Бургас 

имат честта и удоволствието да Ви поканят на 

 

24-ия СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ НА SKDUN ПО ШОТОКАН   
КАРАТЕ ДО 

и 
9-ия SKDUN Световна Kohai купа с покани 

 

които ще се проведат в спорна зала „Младост“, Бургас 
бул. „Стефан Стамболов“, Бургас, България, 7-9 октомври 2016 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Технически курсове със старши инструктури от СКДУН и съ-
дийски курс с главния съдия на СКДУН, 3-6 октомври 2016 г.: 
 
 

                
Aurel Patru 8th Dan                Gerry Breeze 9th Dan    Toshiaki Namiki 9th Dan 

President  of SKDUN                  Technical director (Kata)   Technical director (Kumite) 

 

 

                 
Colin Putt 8th Dan           Latchezar Nenov 6th Dan           Sadashige Kato 9th Dan 

SKDUN Chief Referee           Director of Young technical         Guest instructor 

                      committee       IJKA World Chief instructor 

 

 

Такса участие за техническите курсове: 30€  
Представителят за съответната държава и старши треньорът участват безплатно в 
техническия курс. 
 
Курсът за съдии, включително изпит, сертификат и лиценз: 50€  
Заявкитете за участие в технически и съдийски курс се изпращат до 15 Септември 
2016 на Боряна Колчагова  bfsk@karatebg.com. Квалифицираните от SKDUN съдии, които 
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ще съдийстват на първенството също трябва да потвърдят участието си чрез Боряна Кол-
чагова  bfsk@karatebg.com до 10-ти Септември 2016. 
 

 

Настаняване: 
 
Всички резервации за настаняване се извършват чрез Боряна Колчагова  bfsk@karatebg.com.  
 
Моля да ни подадете очаквания брой на участниците, включително и ако имате специални изиск-
вания, свързани с настаняването. 

· Ранното записване започва от 1 юни и продължава до 10 септември 2016 г. При ранно за-
писване, можем да гарантираме цени с отстъпка от SKDUN. Цената е 35 евро на човек на 
нощувка (с включени закуска и вечеря). 

· Настаняване, резервирано след 10 септември, ще се таксуват на стандартни хотелски цени 
(10% по-висока). 

 
Всички участници от отборите ще бъдат настанени в един 4 - звезден хотелски комплекс с 
капацитет от 550 стаи. хотел ДАС****, курортен комплекс „Слънчев бряг“. 
Цените с отстъпка на SKDUN (тези цени са гарантирани само, ако настаняването бъде резервира-
но между 1 юни и 10 септември 2016 г.): 
хотел ДАС**** http://dashotels.com/ 
Местоположение: https://goo.gl/maps/XmrJvhHUfk52 
 
 
 
Награди 
Индивидуално класиране 
1-о място – купа и диплома 
2-о и 3-о място – купа и диплома (съвместно / общо трето място в кумите) 
 
Отборно класиране: 
1-о място – купа, медали и дипломи за целия отбор 
2-о и 3-о място – купа, медали и дипломи за целия отбор 
 
Всички участници ще получат сертификат за участие.  
 
 
 

 

Програма – подробна програма на състезанието ще бъде публикувана по-
късно  

 
Понеделник, 3 октомври:  
Участниците пристигат в Бургас, настаняват се и използват възможността за почивка и разглеж-
дане на забележителности. 
 
Вторник, 4 октомври:  
10:00 до 12:00 – тренировъчна сесия – 3 групи – 1) Kyu grades 2) кафяв колан до Нидан  3) Сандан 
и по-висок (1 старши международен инструктор на група) 
14:00 до 16:00 – тренировъчна сесия – инструкторите сменят групите. 
18:00 до 20:00 – избор от лекции на специалисти / курс за съдии (до 21.00). 
  
Сряда, 5 Октомври: 
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08:30 до 10:30 – Тренировъчна сесия – инструкторите сменят групите 
Почивка за разглеждане на забележителности 
14:30 до 16:30 – Тренировъчна сесия – инструкторите сменят групите 
18:00 до 20:00 – както е по-горе 
 
Четвъртък, 6 Октомври: 
08:30 до 10:30 – Тренировъчна сесия – инструкторите сменят групите. 
11:00 – SKDUN Grading for any grade (кандидатите трябва да отпечатат и попълнят формуляр за 
кандидатстване – наличен на страницата на SKDUN) 
14:00 до 20:00 – курс за съдии трябва да се завърши и да се издържи изпит (практическото оценя-
ване се извършва по време на Световния шампионат през уикенда). 
18:00 до 20:00 – заседание на Борда  
20:00 – Обща среща / подготовка за Шампионата 
 
Петък, 07 Октомври 
10:00 до 20:00 регистрация (трябва да присъства мениджър на отбора или определено лице и да 
даде списък на всички състезатели от неговата страна) 
14:00 до 20:00 – 9th SKDUN Световна купа Кохай 
 
Събота 08 Октомври 
09:00 до 19:00 – 24-и Световен шампионат на SKDUN 
 
Неделя 09 Октомври 
09:30 до 17:00 – 24-и Световен шампионат на SKDUN 
 

 
 
 

Такса участие 
Индивидуални дисциплини:  
20€ на човек на дисциплина 
Отборни дисциплини:  
45€ на отбор на дисциплина 
 
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ се изпращат до до 15 септември 2016 г.  на 
bfsk@karatebg.com.  

 
 

Ще има допълнителна такса за заявки, изпратени след 15 септември 2016 г.: 
10 евро за индивидуални дисциплини и 25 евро за отборни дисциплини 
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24-и Световен шампионат на SKDUN по шотокан карате 
само кафяви и черни колани (3-и кю и по-висок) 

 
Правила и категории 

 
 

МАСТЪРС 

В неделя финалното състезание ще е престижното мастърс състезание. 
Всяка страна може да номинира една жена и един мъж над 18-годишна възраст, които да се 
състезават в Ката и Кумите за върховната титла на Големия шампион! 
Номинации се подават събота вечерта. 

 
 
Правила на Ката:  Всички кръгове по точкова система (Tensu hoshiki). 
 
Ограничение на участниците: най-много 6 състезатели на страна на категория. Страната-
организатор може да регистрира общо 7 състезатели. 
 
Състезателите във всяка категория се състезават в елиминационни кръгове до оставането на 8 
състезатели (двама състезатели по едно и също време, AKA / SHIRO). 
В полуфиналите, тези 8 състезатели ще изпълняват Tokui kata (техният избор от одобрения спи-
сък), след това четиримата състезатели с най-висок резултат ще изпълняват различни Tokui kata 
за финалния кръг (за 1-о, 2-о и 3-о място с медали). 
 
За избора на Tokui kata вижте одобрения kata списък и делението (обхвата/range) на участни-
ците (ще го намерите в Правилника на SKDUN) 
 
В случай на теглене на жребий в полуфиналните и финалния кръг, състезателите трябва да из-
пълнят различна kata от тази, изпълнена в предишните кръгове. 
 
 

КАТА ИНДИВИДУАЛНО 
 
1. ДЕЦА (10 – 11 години) момчета 
2. ДЕЦА (10 – 11 години) момичета 
3. МИНИКАДЕТИ (12 – 13 години) мъже 
4. МИНИКАДЕТИ (12 – 13 години) жени 
5. КАДЕТИ (14 – 15 години) мъже 
6. КАДЕТИ (14 – 15 години) жени 
7. МЛАДША ВЪЗРАСТ (16 – 17 години) мъже 
8. МЛАДША ВЪЗРАСТ (16 – 17 години) жени 
9. МЛАДЕЖИYOUTHS (18 – 20 години) мъже 
10. YOUTHS (18 – 20 години) жени 
11. СТАРША ВЪЗРАСТ (21 – 39 години) мъже 
12. СТАРША ВЪЗРАСТ (21 – 39 години) жени 
13. ВЕТЕРАНИ (40 – 49 години) мъже 
14. ВЕТЕРАНИ (40 – 49 години) жени 
15. ВЕТЕРАНИ (над 50 години) мъже 



 

 

16. ВЕТЕРАНИ (над 50 години) жени 
 
Категории 1 – 6: деца, миникадети и кадети 
Елиминационни кръгове – Sentei kata: Bassai Dai и Jion  
Полуфинал (най-добрите 8 състезатели) – Tokui kata   
Финален кръг (най-добрите 4 състезатели) – различно Tokui kata  
 
Категории 7 -16: младша вързаст, младежи, старша възраст и ветерани 
Елиминационни кръгове – Sentei kata: Bassai Dai, Enpi, Jion, Hangetsu и Kanku Dai   
Полуфинал (най-добрите 8 състезатели) – Tokui kata  
Финален кръг (най-добрите 4 състезатели) – different Tokui kata 
 

KATA ОТБОРНО 
 
Отборите Ката могат да включат ЕДНО 4-о (Kata teams may include ONE 4th kyu.) 
 
Правила за отбор Ката: Всички кръгове по точкова система (Tensu hoshiki) 
Елиминационни кръгове -Tokui kata  
Финален кръг (4 отбора) – различно Tokui kata  
В случай на теглене на жребий, отборите трябва да изпълняват различна kata от тази, изпълнена 
в предишните кръгове. 
Ограничение на участието: за всяка категория се приемат максимум 2 отбора от страна. 
 
Tokui kata трябва да бъде избрана от одобрения списък и да е подходяща за най-ниското ниво в 
отбора. 
 
За избор на Tokui kata виж одобрения kata списък и делението (обхвата/range) на състезате-
лите (ще го намерите в Правилника на SKDUN). 
 
ОТБОРИ КАДЕТИ (Миникадети и Кадети) (12 – 15 години) 
17. Кадети kata отбор мъже 
18. Кадети kata отбор жени 
19. Кадети kata отбор смесен 
Отбор кадети може да включва един състезател от категория деца (10-11-годишна възраст) 
 
ОТБОРИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (младша възраст + младежи) (16 – 20 години)  
20. Отбор kata младша възраст мъже 
21. Отбор kata младша възраст жени 
22. Отбор kata младша възраст смесен 
Отбор младша възраст може да включва един състезател от категория кадети (12-15 годишна 
възраст 
 
СТАРША ВЪЗРАСТ (над 21 години) 
23. Отбор kata старша възраст мъже  
24. Отбор kata старша възраст жени 
25. Отбор kata старша възраст смесен 
Отбор старша възраст може да включва един състезател от категория младша възраст (16-20-
годишна възраст) 
 
Правила Kumite:  Ippon Shobu (2 waza-ari или 1 Ippon) за всички категории, освен за старша въз-
раст индивидуално финали kumite – Sanbon Shobu. 
Продължителността на мача се уточнява за всяка възрастова група. 



 

 

Ограничение на участието: 6 състезатели на страна, страната-организатор може да регистрира 
общо 7 състезатели. 
 

 
KUMITE ИНДИВИДУАЛНО 
 
ДЕЦА  (10 – 11 години) 1 минута 30 секунди 
26. Момчета -35 kg  
27. Момчета -42 kg 
28. Момчета 42+ kg  
29. Момичета -35 kg 
30. Момичета 35+ kg 
МИНИКАДЕТИ (12 – 13 години)  1 минута 30 секунди 
31. Мъже -40 kg  
32. Мъже -48 kg  
33. Мъже -55 kg  
34. Мъже 55+ kg 
35. Жени -42 kg  
36. Жени -50 kg 
37. Жени 50+ kg  
КАДЕТИ (14 – 15 години)  2 минути 
38. Мъже -55 kg  
39. Мъже -62 kg 
40. Мъже -70 kg  
41. Мъже 70+ kg 
42. Жени -53 kg  
43. Жени +53 kg 
МЛАДША ВЪЗРАСТ (16 – 17 години)  2 минути 
44. Мъже -60 kg  
45. Мъже -68 kg  
46. Мъже -75 kg  
47. Мъже 75+ kg 
48. Жени -57 kg  
49. Жени +57 kg 
МЛАДЕЖИ (18 – 20 години)  2 минути 
50. Мъже -70 kg  
51. Мъже -78 kg  
52. Мъже 78+ kg 
53. Жени -58 kg  
54. Жени 58+ kg 
СТАРША ВЪЗРАСТ (над 21 години) 2 минути (финален мач 3 минути) 
55. Мъже -68 kg  
56. Мъже -77 kg  
57. Мъже -87 kg  
58. Мъже 87+ kg 
59. Жени -58 kg  
60. Жени 58+ kg 
61. ВЕТЕРАНИ ОТКРИТО  Мъже (40 – 49  години) – могат да бъдат разделени в две теглови кате-
гории, ако има достатъчно състезатели 2 минути  
62. ВЕТЕРАНИ ОТКРИТО Мъже (над 50-годишна възраст)   2 минути 
63. ВЕТЕРАНИ ОТКРИТО Жени (40 – 49  години) 2 минути 
64. ВЕТЕРАНИ ОТКРИТО Жени (над 50-годишна възраст) 2 минути 



 

 

 
Ветераните могат да участват и в дисциплините на старша възраст 
 
65. ВСИЧКИ МЪЖЕ ОТКРИТО (само над 18-годишна възраст)  2 минути (финален мач 3 минути) 
66. ВСИЧКИ ЖЕНИ ОТКРИТО (само над 18-годишна възраст)  2 минути (финален мач 3 минути) 
67. МАСТЪРС СТАРША ВЪЗРАСТ МЪЖЕ (само над 18-годишна възраст, един състезател от 
страна) 
68. МАСТЪРС СТАРША ВЪЗРАСТ ЖЕНИ (само над 18-годишна възраст, един състезател от 
страна) 
 

 
ОТБОРИ KUMITE  
 
Отборите Kumite могат да включват ЕДИН 5-и kyu или 4-и kyu (сини/лилави колани) 
 
Ограничение на участието: 2 отбора от страна във всяка отборна категория kumite. 
 
ОТБОРНО КАДЕТИ (Миникадети + Кадети) (12 – 15 години)  всеки мач 1 минута 30 сек. 
69. Отбор кадети kumite мъже -55 kg (3 + 1 резерва)  
70. Отбор кадети kumite мъже 55+ kg (3 +1 резерва) 
71. Отбор кадети kumite жени открит (3 + 1 резерва) 
72. Отбор кадети kumite смесен открит, 5 състезатели (3 момчета + 2 момичета) + 2 резерви) 
 
ОТБОРНО МЛАДША ВЪЗРАСТ (младша възраст + младежи) (16 – 20 години)  всеки мач 2 
минути 
73. Отбор младша възраст мъже kumite открит (3 + 1 резерва)  
74. Отбор младша възраст жени kumite открит (3 + 1 резерва) 
75. Отбор младша възраст смесен kumite открит (5 състезатели: 3 мъже + 2 жени + 1 мъж и 1 жена 
резерви) 
Отборът младша възраст може да включва един състезател от категория кадети (12-15-
годишна възраст)  
 
СТАРША ВЪЗРАСТ (над 21 години)  всеки мач 2 минути 
76. Отбор старша възраст мъже kumite открит (5 + 2 резерви) 
77. Отбор старша възраст жени kumite открит  (3 + 1 резерва) 
78. Отбор старша възраст смесен kumite открит (5 състезатели: 3 мъже + 2 жени + 1 мъж и 1 жена 
резерви) 
Отборът старша възраст може да включва един състезател от категория младша възраст (16-
20-годишна възраст) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

9а  Световна Kohai купа на SKDUN с покани 
Състезание за kohai степен (9th – 4th kyu) 

 

Правила и категории 
 
Правила Kata: Елиминационни кръгове по система flag system (kohaku hoshiki). Състезате-
лите във всяка категория се състезават в ЕДИН елиминационен кръг до оставането на 8 състеза-
тели (два състезатели по едно и също време, AKA / SHIRO). Kata се избира от съдията. 
 
Финалният кръг по точкова система (tensu hoshiki), 8-те състезатели изпълняват Tokui kata (техни-
ят избор от одобрения списък), най-добрите 3 резултата определят 1-о, 2-о и 3-о място с медали. 
 
Няма ограничение на участниците. В случай на голям брой участници в някоя категория, те могат 
да бъдат раздели в допълнителни категории по степен. Тези нови категории ще бъдат обявени по 
време на състезанието. 
 
Категории за 9-и до 7-и kyu:  
Елиминационен кръг – Sentei kata: Taikyoku Shodan и Heian Shodan  
Финален кръг (най-добрите 8 състезатели) – Tokui kata: избор от Taikyoku Shodan, Heian Sho-
dan, Heian Nidan и Heian Sandan 
В случай на теглене на жребий, състезателите могат да изпълнят същата ката (kata). 
  
Категории от 6-и до 4-и kyu :  
Елиминационен кръг – Sentei kata: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan 
Финален кръг (най-добрите 8 състезатели) – Tokui kata: избор от всички Heian Kata плюс Tekki 
Shodan 
 
В случай на теглене на жребий, състезателите трябва да изпълнят различна ката от тази, изпъл-
нена в предишния кръг. 
 
 
ИНДИВИДУАЛНО KATA 
ДЕЦА (8 – 9 години) 
1. Момчета 9 – 7 Kyu  
Категориите могат да бъдат допълнително разделени в случай, че има голям брой участ-
ници 
Пример:  
 
1.a Момчета 9 kyu 
1.b Момчета 8 kyu 
1.c Момчета 7 kyu 
2. Момчета 6 – 4 Kyu 
3. Момичета 9 – 7 Kyu 
4. Момичета 6 – 4 Kyu 
ДЕЦА (10 – 11 години) 
5. Момчета 9 – 7 Kyu 
6. Момчета 6 – 4 Kyu 
7. Момичета 9 – 7 Kyu 
8. Момичета 6 – 4 Kyu 
МИНИКАДЕТИ (12 – 13 години) 



 

 

9. Мъже 9 – 7 Kyu 
10. Мъже 6 – 4 Kyu 
11. Жени 9 – 7 Kyu 
12. Жени 6 – 4 Kyu 
КАДЕТИ (14 – 15 години) 
13. Мъже 9 – 7 Kyu 
14. Мъже 6 – 4 Kyu 
15. Жени 9 – 7 Kyu 
16. Жени 6 – 4 Kyu 
МЛАДША ВЪЗРАСТ (16 – 17 години) 
17. Мъже 9 – 7 Kyu 
18. Мъже 6 – 4 Kyu  
19. Жени 9 – 7 Kyu  
20. Жени 6 – 4 Kyu 
МЛАДЕЖИ/СТАРША ВЪЗРАСТ/ВЕТЕРАНИ (над 18 години) – JIYU KUMITE  2 минути 
21. Мъже 9 – 7 Kyu  
22. Мъже 6 – 4 Kyu 
23. Жени 9 – 7 Kyu 
24. Жени 6 – 4 Kyu 
 
 
KATA ОТБОРИ KOHAI ДЕЦА (8 – 11 години) Тази възрастова група може да включва кафяви 
колани. 
25. Kata отбор момчета 
26. Kata отбор момичета  
27. Kata отбор смесен 
 
KATA ОТБОРИ  KOHAI КАДЕТИ (12 – 15 години) само 9 – 4 kyu  
28. Kata отбор мъже 
29. Kata отбор жени 
30. Kata отбор смесен 
Отбор Kohai кадети може да включва един състезател от категория деца (8-11-годишна въз-
раст), но не кафяв колан 
 
Правила за отбори Kata: Всички кръгове по точкова система (Tensu hoshiki) 
Елиминационен кръг -Tokui kata  
Финален кръг (4 отбора) – различен Tokui kata  
В случай на теглене на жребий, те могат да повторят kata. 
Няма ограничение на участието.  
 
 
Еквивалентни степени: Цветът на колана не се използва, заради различията между страни-
те/асоциациите. Нивата на степен kyu са в низходящ ред, напр. най-високото число е най-
ниската степен. За пояснение за изискванията на kata за всяка kyu степен, моля да се 
свържете с Главния съдия (colin.putt@skdun.org). 
 
Правила Kumite: Sanbon (три степенно) kumite се отсъжда с флагова система flag system.  Tori 
attacks jodan oi-zuki + chudan oi-zuki + mae geri, Uke blocks jodan age uke + chudan soto uke + gedan 
barai.  
Подробно описание и критерии за отсъждане на Sanbon kumite могат да бъдат намерени в Пра-
вилника на SKDUN, допълнено издание (2013) стр. 50. Последна версия на Правилника е налична 
тук: 
http://www.skdun.org/competition-rules/rule-book/ 

http://www.skdun.org/competition-rules/rule-book/


 

 

 
Jiyu kumite – Ippon Shobu (2 waza-ari or 1 Ippon). 
 
Продължителността на мача е уточнена за всяка възрастова група. Няма ограничение за участие-
то. Категориите могат да бъдат допълнително разделени в случай, че има голям брой участници. 
Новите категории ще бъдат обявени на деня. 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛНО KUMITE  
Категориите могат да бъдат допълнително разделени, в случай на голям брой участници 
ДЕЦА (8 – 9 години) – SANBON KUMITE 
31. Момчета: 9 – 7 kyu 
Категориите могат да бъдат допълнително разделени, в случай на голям брой участници 
Например: 
31.a Момчета 9 kyu: – 35 kg / + 35 kg 
31.b Момчета 8 kyu: – 40 kg / + 40 kg 
31.c Момчета 7 kyu: открито 
32. Момичета: 9 – 7 kyu 
33. Момчета: 6 – 4 kyu  
34. Момичета: 6 – 4 kyu 
ДЕЦА (10 – 11 години) – SANBON KUMITE 
35. Момчета: 9 – 7 kyu  
36. Момичета: 9 – 7 kyu 
37. Момчета: 6 – 4 kyu  
38. Момичета: 6 – 4 kyu 
МИНИКАДЕТИ (12 – 13 години) – JIYU KUMITE  1 минута 30 секунди 
39. Мъже: -40 kg  
40. Мъже: -45 kg  
41. Мъже: -53 kg  
42. Мъже: 53+ kg 
43. Жени: -45 kg  
44. Жени: 45+ kg  
КАДЕТИ (14 – 15 години) – JIYU KUMITE  1 минута 30 секунди 
45. Мъже: -60 kg  
46. Мъже: 60+ kg  
47. Жени: -50 kg   
48. Жени: 50+ kg  
МЛАДША ВЪЗРАСТ (16 – 17 години) – JIYU KUMITE  2 минути 
49. Мъже: -65 kg  
50. Мъже: 65+ kg  
51. Жени: открит 
МЛАДЕЖИ/СТАРША ВЪЗРАСТ/ВЕТЕРАНИ (over 18 години) – JIYU KUMITE  2 минути 
52. Мъже: -75 kg  
53. Мъже: 75+ kg  
54. Жени: открито 


