
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИ СТЕПЕНИ, ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАРИ И 

КУРСОВЕ 
 

I. ИЗПИТНИ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ЯВЯВАНЕ 

1. За технически степени КЮ: 
 
 
 

Забележки: 
- До изпит се допускат кандидати представили попълнен изпитен протокол (по 

образец) със заверка за платена изпитна вноска и W.S.K.F. БУДО паспорт с годишна 
заверка. Същите се представят от прекия инструктор на кандидатите. 

- За кандидати които нямат заверка на последната притежавана степен в БУДО 
паспорта се прилага документ удостоверяващ степента. Комисията преценя дали тя да 
бъде призната.  

- Вноската за изпит е съответно за степента която ще се защитава. При явяване 
за степен през  една от предходната, се доплаща допълнително + 1/2лв върху 
съответната изпитна вноска! 

- При неуспешно преминат изпит се връща само таксата за издаване на диплома 
и регистрация на степента – 30лв, а изпитната вноска се задържа! 

 

2. Минимални срокове и изисквания за явяване на изпит: 
Сроковете се гарантират от прекия инструктор, чието присъствие на 

изпита е задължително! 

- Първо явяване след минимум 30 последователни тренировки или 3 месеца без 
прекъсване от започване на тренировки (за деца под 12г. минимум 5месеца). 
Изключение за 9-то кю 20 последователни тренировки или 3 месеца от започване. На 
първи изпит може да се защитят до 3 степени едновременно, но след поне 5 месеца 
трениране или 40 тренировки. Също така могат да се защитят едновременно по 2 
степени (до 3 кю) при пропускане на изпитна сесия, като се запазва общия брой 
тренировки между сесиите, а последните 10 преди  изпита са без прекъсване. 
Кандидата трябва да е препоръчан от прекия си инструктор пред изпитната комисия. 

Ниво - КЮ  до 6 за 4 и 5 от 3 до 1 

Вноска  (ЛВ): 60лв 70лв 90лв 



- [8-7 КЮ]  жълт → оранжев пояс - минимум 3 месеца или 30 
тренировки  от  последния изпит, като последните 10 са без прекъсване (минимум 2 
тренировки седмично) преди изпита. 

- [7-6 КЮ]  оранжев → зелен пояс – минимум 4 месеца или 35 
тренировки  от  последния изпит, като последните 10 са без прекъсване (минимум 2 
тренировки седмично) преди изпита. 

- [6-5 КЮ] зелен → първи син пояс – минимум 4 месеца или 40 
тренировки  от  последния изпит, като последните 10 са без прекъсване (минимум 2 
тренировки седмично) преди изпита. 

- [4-1 КЮ]  втори син → първи кафяв пояс и за всяка следваща КЮ степен, 
срока за явяване е минимум 5 месеца или 45 тренировки  от  последния изпит, като 
последните 15 са без прекъсване (минимум 2 тренировки седмично) преди изпита. 

 
3. Изпитни сесии за технически степени КЮ. 
- Изпити за технически степени КЮ се назначават съобразно календара на 

Федерацията, и предварително заявените от клубовете дати. Изпит за техническа 
степен до ниво 4 КЮ може да се провежда във всяка клубна зала по заявка на 
съответния инструктор при наличие на минимум 5 кандидата.  

- Изпити за технически степени над 3КЮ се извършват в ХОМБУ ДОДЖО или 
след ТЕХНИЧЕСКИ/ИНСТРУКТОРСКИ СЕМИНАР, като се решават от ШИХАНКАЙ за 
България. По изключение когато има минимум 10 кандидата може да се назначи и 
извънредна сесия, като същата се съгласува не по-късно от 2 седмици преди 
съответната дата с главния инструктор. 

4. При явяване за техническа степен ДАН: 

Таксите се определят от главния филиал на W.S.K.F. и се актуализират 
периодично: 

 
 
 

 
 

Забележки: 
- До изпит се допускат само лица притежаващи БУДО паспорти на W.S.K.F. със 

заверка за предходната година, и поне два семинара заверени в БУДО паспорта - 
върнато година назад, единия от които с главния инструктор на W.S.K.F.- България!  

- Преди изпита задължително се представя попълнен изпитен протокол (по 
образец) със заверка за платена изпитна вноска и БУДО паспорт на W.S.K.F.!  

- При провал на изпита се връща само такса регистрация, а изпитната такса – 60$ 
се задържа! 

- За явяване на изпит пред международна комисия или шеф инструктора на 
техническото направление се изисква предварително одобрение от шеф инструктора 
за България. 

5. Изпитни комисии: 
- Изпитните комисии са с минимален състав от двама души – инструктор 

подготвил съответните кандидати и изпитващ, от които поне единия е в Шиханкай-БГ. 
- Когато, изпитната група не притежава необходимата квалификация за 

провеждане на изпит се свикват още членове на комисията.  

 

Ниво - ДАН ШО ДАН  - 1 НИ ДАН - 2  САН ДАН - 3 
 

Вноска (Евро) 150 $ 170 $ 200 $ 



II. ЦЕНОВИ СТАВКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ 
ОТ ИНСТРУКТОРИТЕ В ШИХАНКАЙ НА W.S.K.F. – БЪЛГАРИЯ. 

 
1. Класификатор на лицензите:  

Квалификация на инструкторите на W.S.K.F.  
S Лиценз: Над 7 Дан, инструктор с А лиценз, съдия с А лиценз 
А Лиценз: Над 6 Дан, инструктор с В лиценз, съдия с А лиценз 
В Лиценз: Над 5 Дан, инструктор с С лиценз, съдия с В лиценз 
С Лиценз: Над 3 Дан, инструктор с С лиценз 
D Лиценз: Над 1 Дан по препоръка на Главния филиал 

Квалификация на съдиите на W.S.K.F. 
Всички съдии могат да участват в състезания, организирани от W.S.K.F. 
S Лиценз: 7 години след преминаване на ниво А лиценз 
А Лиценз: 5 години след преминаване на ниво В лиценз 
В Лиценз: 3 години след преминаване на ниво С лиценз 
С Лиценз: Присъствалите на семинар 

Квалификация на изпитващите на W.S.K.F.  
Всички изпитващи изпитват по правилата на W.S.K.F. 
S Лиценз: Над 7 Дан, изпитващ с A лиценз, инструктор с A лиценз 
А Лиценз: Над 6 Дан, изпитващ с В лиценз, инструктор с В лиценз 
В Лиценз: Над 5 Дан, изпитващ с С лиценз, инструктор с С лиценз 
С Лиценз: Над 3 Дан, изпитващ с С лиценз, инструктор с С лиценз 
 
2. Провеждане на семинари и курсове: 
Семинари и курсове могат да бъдат провеждани единствено от представители на 

Шиханкай за W.S.K.F.- България, които са отразени в календара и одобрени от главния 
инструктор.  

- За провеждане на семинари в местно представителство (клуб) – инструктор с 
С лиценз или по голям. 

- За провеждане на семинар и курс в регионално представителство (повече от 
един клуб) - инструктор с В лиценз или по голям. 

- За провеждане на годишни технически семинари, инструкторски и съдийски 
курс на национално ниво  - инструктор с А лиценз или  двама инструктори с В лиценз, 
или инструктор с В лиценз и двама инструктори с С лиценз за изпитващи. 

- Семинари се провеждат след одобрение на програмата от главния инструктор! 
- След всеки семинар се изготвя и изпраща доклад до главния инструктор! 

3. Ценови ставки и минимална продължителност за провеждане 
на семинари и курсове: 

 
 

 
 
 
 
- За семинари преди изпитна сесия ставките са в лева! 
- Семинарите на клубно ниво  преди изпитна сесия са с продължителност 

минимум 2 часа. 
- За останалите семинари продължителността е минимум 3 часа. 
- За семинари с провеждане на курсове, продължителността е минимум 6 часа. 

Степен на 
инструктора 

Клас „С“ 
- 3 ДАН 

 Клас „С“  
 - 4 ДАН 

 Клас „В“     
- 5÷6 ДАН 

Клас „А“           
+7 ДАН 

 
часова ставка 40 € 60 € 80 € 100 € 


