
 
 

 
 

International Japan Karate Association 
 

24-26 Февруари 2017 
 

Национален технически и инструкторски курс на IJKA-България под ръководството 

на Шихан Лъчезар Ненов, и официална изпитна сесия за ученически степени до 1 кю – 

домакин КК „Светлина“, София 

 

Цели: Повишаване на нивото на практикуващите в направление IJKA. 

Повишаване на квалификацията на инструкторите и стандартизиране на преподаването в 

съответствие с изискванията на IJKA.  

Семинарът е етап в подготовката на инструкторите за предстоящият на 4-5 Март 2017г. 

инструкторски курс с главният инструктор на IJKA – Садашиге Като Сенсей, 9 Дан и 

предстоящото сертифициране на инструкторите на IJKA – България. 
 

Дати: 24-25-26 Февруари 2017г. 

Място: 49 ОУ „Бенито Хуарес“ гр. София. Карта: https://goo.gl/maps/RJsgFvYqCx52  

Домакин: Карате клуб „Светлина“ 0882 700 533 - Светла Костова 

Програма: Ще се работи по изпитната програма на IJKA и критериите за оценяване за различните 

степени. 
График:  

- 24.02.2017г. /петък/   18:30 – 18:45ч. - Регистрация и вноска участие (инструкторите 

регистрират участниците от своя клуб за семинар, изпит и подават Будо-паспортите им за 

годишна заверка, а за участниците - състезатели, които се явяват на изпит и членската карта 

на БФШК за заверка на новата степен.) 

    - 19-20ч. – Начинаещи, 20-21ч. – Напреднали 

 

- 25.02.2017г. /събота/ - 9:30 – 9:45ч. . - Регистрация и вноска участие за тези клубове, които 

пристигат в събота  

    - 10-11ч. - Начинаещи, 11-12ч. – Напреднали 

    - 12:30 – 15:30ч. Обяд и дискусия с инструкторите 

                                       - 16-17ч. - Начинаещи, 17-18ч. – Напреднали 

 

- 26.02.2017г. /неделя/ - 11ч. - Изпит за степени от 10то до 1во Кю  

 

Тренировките ще са разделени на 2 групи: 

Начинаещи до 7 кю и Напреднали от 6 кю нагоре 

https://goo.gl/maps/RJsgFvYqCx52


Инструкторите преценяват в коя група да участват учениците им според възраст и умения. 

Напредналите е желателно да участват в тренировките за начинаещи, а за инструкторите е 

задължително. За инструкторите, участващи с 5 и повече ученици от техния клуб семинарът 

е безплатен. 

Вноска участие в семинар: за всички тренировки: 30 лв.  

       Само в събота: 25лв. 

Вноска за изпит:     от 10 до 6 кю включ. - 30 лв. 

                                              - от 5 до 4 кю включ. - 40 лв. 

                                              - от 3 до 1 кю включ. - 50 лв. 

 

 

 

Инструкторите следва да заявят себе си и участниците от своя клуб в семинар и изпит до  

23 февруари 2017 на приложените по-долу бланки на и-мейл:  ijka.nenov@gmail.com 

Будо-паспортите и членските карти се подават в подходящ плик с придружителен списък. 

 
Изпит за ученически степени.  
До изпит се допускат кандидати с валидна диплома за предходна степен и Будо-
паспорт на IJKA /задължителен от 3 кю нагоре/, които са участвали в семинара. 
Обърнете внимание и на срока между явяванията за отделните степени и изпитната 
програма. За изпит за ученически степени инструкторът на клуба заявява 
кандидатите, като подава попълнен Изпитен протокол за ученически степени и 
таксата за изпит. 
Изтегли: Изпитна програма Изтегли: Заявление за Будо-паспорт 
Изтегли: Заявка за семинар Zaiavlenie_Seminar_24-26_Fevruari_2017 

 
06.02.2017г.     
Гр. София      Лъчезар Ненов   

Главен треньор на БФШК 
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