НАЦИОНАЛЕН
ФЕСТИВАЛ ПО
БОЙНИ СПОРТОВЕ
София, зала „Христо Ботев”, 15 ноември 2015

НАРЕДБА
за провеждане на Републиканско първенство по Куадратлон Таекуон-До,
част от Национален фестивал по Бойни Спортове

Организатор:
• Спортна асоциация на МВР
• Българска асоциация по Таекуон-До
• Централен полицейски Таекуон-До Клуб
Време и място:
• 15 ноември 2015 г., зала „Христо Ботев”, гр.София, начало 09:00 часа.
• Официално откриване - 15.11.2015 г. от 11:00 часа.
Право на участие:
• Всички спортни организации развиващи Куадратлон Таекуон-До и всички
получили покана за участие;
• Състезатели над 12 годишна възраст;
• За дисциплините Туль и Специална техника – минимум 10 гуп;
• За дисциплината Спаринг – минимум защитен 8 гуп;
• За дисциплините Силов тест (с дъски) - над 16 навършени години –
минимум защитен 6 гуп;
На Републиканското първенство по Куадратлон Таекуон-До ще вземат
участие деца (12-13 години), юноши и девойки (14-17 години), мъже и
жени (над 18 години) в следните дисциплини:
• Туль
– индивидуално;
• Спаринг
– индивидуално;
• Специална техника
– индивидуално;
• Силов тест
– индивидуално.
Регистрация на участниците и проверка на тегло и ръст:
• Регистрацията е задължителена за всички участници, тя ще се състои на
15.11.2015 г. от 07:00 часа до 08:30 часа в зала „Христо Ботев”;
• По време на регистрацията ще се направи проверка на самоличността чрез
представяне на зверена и валидна Таекуон-До карта (заверена Таекуон-До карта
е тази, на която е залепен стикер за платена такса за м. ноември 2015) и всеки
състезател предава предсъстезателен медицински преглед (медицинска бележка) с
дата не по-рано от 12 ноември 2015 г.;

• Проверка на теглото и ръста ще се направи на 15.11.2015 г. от 07:00 часа
до 08:30 часа. Състезател, който не успее да покрие заявените килограми или
ръст няма да бъде допуснат до участие в съответната дисциплината;
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• Толеранс – 0.5 килограма (облекло - долнище на добок и фланелка), и 0.00
м (измерването на ръста се извършва без обувки).
Заявка за участие:
• Заявки за участие (чрез организационната система на БАТ) се приемат до
11.11.2015 г.
• Корекции в заявките се приемат до 14:00 часа на 12.11.2015г. при
заплащане на сума в размер на 10.00 лева за всяка корекция.
• Документите към заявките (със заплатена такса участие към тях), които ще
се проверяват на 12.11.2015 г. (четвъртък) от 10:00 часа до 14:00 часа в гр.
София, офис на БАТ са:
• Документите към заявките, които ще се предават на 12.11.2015 г. от 10:00
до 14:00 часа в офиса на БАТ са:
- декларация по образец за участие в състезанието от състезател или
родител (настойник) за състезатели до 18 години;
- Такса участие.
Всеки състезател удостоверява самоличността си по време на кантара с
валидна и заверена Таекуон-До карта и предоставя предсъстезателен медицински
преглед.

Туль:
За дисциплината индивидуално Туль състезателите ще играят 2
задължителни форми, избрани от електронната система съобразно техническата
степен на участниците.
Възрасти:
Момчета и момичета: 12-13 години;
Юноши и девойки: 14-17 години;
Мъже и жени: над 18 години.
Категории:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 гуп: Саджо Чируги;
9 гуп: от Саджо Чируги до Саджо Маки;
8 гуп: от Чон Джи до Дан Гун;
7 гуп: от Чон Джи до До Сан;
6-5 гуп: от Чон Джи до Уон Хьо;
4-3 гуп: от Чон Джи до Чун Гун;
2-1 гуп: от Чон Джи до Хва Ранг;
I дан: от Чон Джи до Ге Бек;
II дан: от Чон Джи до Джу Че;

Спаринг:
Участниците ще се състезават в дисциплината индивидуално съгласно
действащия състезателен правилник на ITF.
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Задължителни защитни средства: протектори за крака и ръце (ръкавици) в
син или червен цвят (според жребия), от търговска марка, при неналични такива
или налични от недопустим вид, протектори ще бъдат предоставени за ползване
от Организатора; протектор за слабините („мида” - задължителна само за
състезатели от мъжки пол) – носи се под добока; протектор за зъби - прозрачен
(„назъбник”), защитна каска (без изисквания за цвят);
Незадължителни защитни средства: нагръдник (само за състезатели от
женски пол) - носи се под добока, протектори за подбедрицата (кори) от
допустим вид и материал.
Категории:
•

Деца (12-13 години)
Момчета (12-13 години): -30; -35 кг.; -40 кг.; -44 кг., -49 кг., +49 кг.;
Момичета (12-13 години): -30; -35 кг.; -40 кг.; -44 кг., -49 кг., +49 кг.

•

Юноши и девойки (14-17 години)
Юноши: -50 кг., -56 кг., -62 кг., -68 кг., -75 кг., +75 кг.;
Девойки: -45 кг., -51 кг., -55 кг., -60 кг., -65 кг., +65 кг.

•

Мъже и жени (над 18 години)
Мъже: -57 кг., -63 кг., -70 кг., -78 кг., -85 кг., +85 кг.;
Жени: -50 кг., -56 кг., -62 кг., -68 кг., -75 кг., +75 кг.

- Категории с по-малко от 5 състезателя ще се играят по схема с двойна
елиминация.

Специална техника:
Определените начални височини и дължини за първенството
индивидуалните и отборните дисциплини Специална техника са:

Момчета 12-13г.
Юноши
Мъже

Момичета 8-9г.
Момичета 10-11г.
Момичета 12-13г.
Девойки
Жени

в

Twimyo Nopi
Ap Cha Busigi

Twimyo Dollyo
Chagi

Twimyo Bandae
Dollyo Chagi

Twio Dolmyo
Yop Cha Jirugi

Twimyo Nopi
Yop Cha Jirugi *

185 см.
210 см.
230 см.

170 см.
195 см.
205 см.

165 см.
195 см.
200 см.

195 см.
200 см.

130 см.
150 см.

Twimyo Nopi
Ap Cha Busigi

Twimyo Dollyo
Chagi

Twimyo Nopi
Yop Cha Jirugi *

150
165
180
190
200

см.
см.
см.
см.
см.

150
165
175
185

см.
см.
см.
см.

100 см.
120 см.

* За ударът Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi посочените параметри са височина
на препятствието пред дъската
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• При повече от петнадесет (15)
групи по височина с възможно
Определените височини за групата
дадените за възрастта височини, а за

състезатели в категориите, се разделят две
най-равен брой участници във всяка.
на по-ниските състезатели са с 5 см под
групата на по-високите с 5 см над дадените.

Силов тест:
•

•

За състезанието по силов тест за деца (12-13 години) и юноши и девойки
(14-15 години) ще се ползва динамометър. Удари – Sonkal Taerigi и Dollyo
Chagi.
За състезатели над 16 години - минимална техническа степен - 6 гуп, при
определен начален брой дъски за състезанието:

Юноши
Мъже

Девойки
Жени

Ap-joomuk Jirugi

Sonkal Taerigi

Yopcha Jirugi

Dollyo Chagi

Bandae Dollyo Chagi

1 бр.
2 бр.

1 бр.
2 бр.

2 бр.
3 бр.

2 бр.
2 бр.

2 бр.
2 бр.

Sonkal Taerigi

Yopcha Jirugi

Dollyo Chagi

1 бр.
1 бр.

1 бр.
2 бр.

1 бр.
2 бр.

Треньори:
• Всички треньори трябва да са запознати със състезателните правила и поспециално със задълженията на треньора;
• Официална треньорско-съдийска среща на 15.11.2015 г. от 08:30 часа в
зала „Христо Ботев”.
Съдии:
• Главен съдия на първенството ще бъде Орлин Христов;
• Съдиите се осигуряват от клубовете участници, членове на БАТ. Всеки клуб
(зала) участник в първенството е длъжен да осигури минимум един квалифициран
съдия за състезанието и допълнително може да осигури и помощник съдии, като
клубът поема хонорарите за съответните съдии.
•

Съдиите

участници

се

заявяват

от

всеки

клуб

(зала)

на

e-mail:

oc@taekwondo.bg до 12.11.2015 г. Заявките трябва да съдържат две имена,
техническа степен, телефон за контакт.
• Окончателният съдийски наряд ще бъде изпратен по и-мейл на всички
участници в състезанието на 13.11.2015 г.
• Официална съдийско-треньорска среща – 15.11.2015 г. от 08:30 часа в зала
„Христо Ботев“, гр. София.
Разходи за участие в първенството по Куадратлон Таекуон-До:
• Такса за участие 20.00 (двадесет) лева за състезател;
• Всички разходи са за сметка на съответните клубове.

Организационна комисия
на Българската асоциация по Таекуон-До
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