
 
 

 

Правила за приемане на нови клубове 

 

1. Клубът кандидат да има препоръка от поне два клуба членове на БФШК. 

2. Да е участвал с треньори и състезатели поне в един технически семинар, 

организиран от федерацията и да получи препоръка от организатора или 

водещия семинара.  

3. Клубовете трябва да членуват в някое от направленията на БФШК 

4. Да провеждат семинари и изпити съгласно наредбата за лицензиране на 

инструктори и изпитващи на БФШК. 

5. Да подаде заявление за членство и необходимите документи в срок от 

минимум 30 дни преди ОС. 

6. Да декларира, че е запознат и ще спазва Устава и другите 
нормативни документи на Федерацията и споделя целите и задачите 
и. 
 

7. Да предостави документите, изисквани от Правилника за реда за 
приемане на нови клубове - членове в Българска Федерация 
Шотокан Карате-До, както следва: 

1. Протокол с решение на Общото събрание на Клуба за членство в 
БФШК 

2. Копие от Устава на Клуба 
3. Копие от удостоверение от Търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ 
4. Копие от дипломата /документ за правоспособност/ на треньора/ите 

в клуба.  
5. Копие от дипломата за техническа степен на треньора/ите в клуба 
6. Кратка биография на обучението си 

7. Договор с треньора на клуба 
8. Документ, въз основа на който се ползва спортен обекта (акт за 

собственост, договор или др.) 
9. Списък на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и 

състезателната дейност в спортен клуб Образец  Nо 5 към  чл.21, 
ал.1, т.9 от ЗФВС 

10.  Декларация Образец  Nо 4 към  чл.21, ал.1, т.8 от ЗФВС 



 
11.  Списък на спортни обекти на територията на страната за развитие на 

тренировъчната и състезателната дейност за вида спорт на клуба 
Образец  Nо 6 към  чл.21, ал.1, т.14 от ЗФВС 

 

БФШК има национална техническа комисия, чиято основна работа е да 

определя и поддържа техническите стандарти в организацията. 

За тази цел имаме програма за изпити и за първата година от вашето членство 

член на техническата комисия трябва да присъства на всички изпити. Това 

гарантира, че всички членове на клубовете се оценяват по един и същ стандарт 

и всички разбират какво се очаква от инструктори и ученици. След първата 

година член на Техническата комисия, който е лицензиран изпитващ за 

съответните степени се изисква само при изпитите от 3 кю вкл. нагоре. Преди 

изпит кандидатите задължително трябва да са участвали в семинар. 

Инструкторът да е лицензиран според изискванията на наредбата за 

лицензиране на инструктори и изпитващи на БФШК. 

Програмата за обучение и сертифициране на инструктори за членове на БФШК 

е разработена с цел преглед на методите и техниката на обучение. Това се 

оказа полезно за бъдещите инструктори, но също така гарантира, че 

инструкторите в клубовете покриват подобен материал по подобен начин. За да 

се гарантира качество и съпричастност от нашите инструктори, те са длъжни да 

посещават тези курсове, както и да се сертифицират по програмата на БФШК. 

Инструкторите от клубовете също са задължени да посещават курсове и да се 

сертифицират по първа помощ и CPR. 
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