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НАРЕДБА 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КОЛЕДЕН ТУРНИР 

В ДИСЦИПЛИНАТА „СПАРИНГ“ (КЛАС „А“ И „Б“) 

13-14.12.2014 г. 
 

1. ОРГАНИЗАТОР Българска федерация по Таекуондо – WTF (БФТ-WTF) 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ 

 Регистрация за участие: http://tpss.eu 

 Срок за регистриране на нови участници: не по-късно от 23:59 на 07 декември 2014 г. 

 Срок за внасяне на промени по данните на вече регистрирани състезатели – не по-
късно от 23:59 на 08 декември 2014 г. 

3. ВРЕМЕ И МЯСТО НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

Дата: 13.12.2014 г. (събота) – клас „Б“; 14.12.2014 г. (неделя) – клас „А“; 

Място: гр. София, Тренировъчна зала към спортен комплекс „Арена Армеец”, 
улица „Асен Йорданов" No.1 (http://goo.gl/C1G9LK1T) 

Начало на срещите в клас „Б“: на 13.12 след края на турнира в дисциплината „Пумсе“ 

Начало на срещите в клас „А“: на 14.12 в 10:00 ч. 

4. ТЕХНИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

13.12.2014 г. – след приключването на турнира в дисциплината „Пумсе“ 

14.12.2014 г. – 09:30 часа, в залата за провеждане на състезанието 

5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

ДИСЦИПЛИНА „СПАРИНГ” (КЛАС „А” И КЛАС „Б”): 

ДЕЦА I P

-ва
P група („А“ и „Б“): състезатели, родени през 2007, 2006 и 2005 г.  

ДЕЦА IIP

-ра
P група („А“ и „Б“): състезатели, родени през 2004 и 2003 г.  

КАДЕТИ („А“ и „Б“): състезатели, родени през 2002, 2001 и 2000 г.  

Състезател може да участва само в един клас (А или Б) и една възрастова група. 

6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 Клубове с платена годишна вноска към БФТ-WTF за 2014 г.; 

 Състезатели, защитили минимум 8 гуп; 

 Състезатели, за които са представени следните задължителни документи: 

  За клас „А“: 

1. Състезателна карта; 

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за наличност на валидна застраховка и успешно преминаване на 
предсъстезателен медицински преглед за всички състезатели от отбора. (бланка е 
приложена в края на настоящата Наредба) 

Подписаната Декларация се предава от водача на отбора на длъжностните лица на БФТ, 
преди да бъдат претеглени състезателите. 

  За клас „Б“: 

1. КОПИЕ от акт за раждане; 

2. КОПИЕ от Диплома за защитена техническа степен; 

3. Декларация от родител (настойник) за съгласие за участие в състезанието; 



4. ДЕКЛАРАЦИЯ за наличност на валидна застраховка и успешно преминаване на 
предсъстезателен медицински преглед за всички състезатели от отбора. (бланка е 
приложена в края на настоящата Наредба) 

Изброените по-горе документи (от 1 до 4) се предават от водача на отбора на 
длъжностните лица на БФТ, преди да бъдат претеглени състезателите. При непредаване 
на документи за състезател в деня на регистрация, същият няма да бъде допуснат до 
участие. 

7. ПРЕТЕГЛЯНЕ 

 По време на претегляне, клубът трябва да бъде представляван от треньор към същия 
клуб, който е притежател на валидна за 2014 г. треньорска карта, издадена от БФТ. 

 Задължително претегляне за в с и ч к и  състезатели в клас Б – на 13.12.2014 г. 
(събота) на място в залата на провеждане на състезанието от 10:30 до 12:30 ч.; след 
този час състезатели няма да бъдат допуснати до претегляне. 

 Задължително претегляне за състезатели от гр. София в клас А – на 13.12.2014 г. 
(събота) на място в залата на провеждане на състезанието от 15:00 до 16:30 ч.; след този 
час състезатели няма да бъдат допуснати до претегляне. 

 Задължително претегляне за състезатели на клубове, пътуващи до гр. София, които ще 
се състезават в клас А – на място в залата за провеждане на състезанието на 
14.12.2014 г. (неделя) от 7:30 до 8:30 ч.; след този час състезатели няма да бъдат 
допуснати до претегляне. 

С оглед по-добрата организация и започване на състезанието в точно определения час, 
състезатели на клубовете от гр. София НЯМА да бъдат допускани до претегляне на 
14.12.2014 от 07:30-08:30 ч. 

8. ПРАВИЛНИК 
Турнирът ще се проведе съгласно Състезателния правилник на Световната федерация по 
Таекуондо – WTF, по системата с пряка елиминация. 

9. ТЕГЛОВИ КАТЕГОРИИ 

 ДЕЦА ІP

-ва
P група (2007, 2006 и 2005 г.) (клас А и клас Б): 

момчета и момичета: -21, -23, -25,-27, -29, -31, -33, -36, -40, +40 кг 

 ДЕЦА ІІP

-ра
P група (2004 и 2003 г.) (клас А и клас Б): 

момчета и момичета: -23, -25, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, +48 кг. 

 КАДЕТИ (2002, 2001 и 2000 г.) (клас А и клас Б): 

момчета: -33кг, -37кг, -41кг, -45кг, -49кг, -53кг, -57кг, -61кг, -65кг, +65кг 

момичета: -29кг, -33кг, -37кг, -41кг, -44кг, -47кг, -51кг, -55кг, -59кг, +59кг 

10.ВРЕМЕТРАЕНЕ НА 
СРЕЩИТЕ 

 0BДеца (ІP

-ва
P и ІІP

-ра
P гр.) - клас Б: 

2 х 1,5 мин. с 30 сек. почивка 

 Деца (ІP

-ва
P и ІІP

-ра
P гр.) - клас А: 

2 х 1,5 мин. с 30 сек. почивка 

 Кадети - клас Б: 

2 х 1,5 мин. с 30 сек. почивка 

 Кадети - клас А: 

3 х 1,5 мин. с 30 сек. почивка 

11.СИСТЕМА ЗА 
ОТЧИТАНЕ 

 ДЕЦА ІP

-ва
P група (клас „А” и клас „Б”) - ръчно (кликери) 

 ДЕЦА ІІP

-ра
P група и КАДЕТИ (клас „А” и клас „Б”) - електронно отчитане – PSS Dae Do 

12.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ПРЕДПАЗНИ 
СРЕДСТВА 

1. Нагръдник („хо-го”) :  

– за ДЕЦА I-ва група (клас „А” и клас „Б”) – обикновен (не-електронен) нагръдник – 
осигурява се от участниците;  



– за ДЕЦА II-ра група и КАДЕТИ (клас „А” и клас „Б”) – електронен нагръдник DaeDo – 
осигурява се от организаторите. 

2. Шлем (каска) – осигурява се от участниците;  

3. Протектори за ръцете и краката: ръкавици – модел съгласно разпоредбите на WTF, 
протектори за предмишниците, протектори за подбедриците – осигуряват се от 
участниците; Сензорни чорапи Dae Do (за ДЕЦА ІІP

-ра
P група и КАДЕТИ, клас „А” и клас 

„Б”) – осигуряват се от участниците; 

– за ДЕЦА II-ра група и КАДЕТИ (клас „А” и клас „Б”) – сензорни чорапи DaeDo - 
осигуряват се от участниците. 

4. Протектор за слабините (мида) – осигурява се от участниците; 

5. Назъбник – осигурява се от участниците; 

Състезатели, без което и да било от изброените в т. 1 до т. 5 „задължителни предпазни 
средства“ няма да бъдат допускани до участие! 

13.ФИНАНСОВИ 
ВЪПРОСИ 

 Такса за участие на състезател (индивидуално) – 10 лв. 

 Клубове, които пътуват повече от 100 км. за участие в първенството до града 
домакин, заплащат такса-участие от 5 лв. (по банков път). 

 Такса за участие се дължи за всеки заявен състезател, записан в http://tpss.eu след 
изтичане на срока за внасяне на промени по данните на вече регистрирани 
състезатели (23:59 ч. на 08 декември 2014 г.). 

 Таксата за участие за заявените състезатели се заплаща по само банков път по 
сметката на БФТ-WTF, в срок не по-късно от 08.12.2014 г. 

Банка: ЦКБ АД 
Българска федерация по Таекуондо - стил ВТФ: 
IBAN: BG52 CECB 9790 10B5 7454 00 

BIC: CECBBGSF 

 Преди претеглянето на състезателите, водачът на отбора трябва да представи на 
длъжностните лица копие от платежно нареждане за заплатена такса за участие в 
състезанието.  

 В случай на отказ от участие в състезанието на състезател, за който вече е заплатена 
такса за участие, клубът, заявил неговото участие, е длъжен да изпрати уведомително 
писмо, съдържащо трите имена и тегловата категория на състезателя, в срок до 
09.12.2014 г. до 14:00 часа. Парите за участието на състезателя ще бъдат възстановени 
при спазване на срока.  

 Заплащането на такса за участие не освобождава клуба и състезателите от предаване на 
задължителните документи, описани в т.6 

 Всички разноски за участието на състезателите са за сметка на техните клубове. 

14.ОТГОВОРНОСТ 

Всички клубове са задължени да сключат за своите състезатели медицинска 
застраховка, покриваща всички възможни рискове, свързани с участие на състезанието. 
БФТ-WTF не носи отговорност за каквито и да било наранявания или увреждания, 
настъпили по време и след състезанието. 

15.УСЛОВИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ 

Задължителни условия за допускане на състезател до участие: 

1. Отговаря на всички критерии за право на участие, посочени в т. 6 от 
настоящата Наредба, 

2. Влиза в заявената теглова категория при претеглянето, съгл. т. 9 от настоящата 
Наредба, 

3. Екипиран е с всички задължителни предпазни средства, описани в т.12 от настоящата 
Наредба. 

4. Придружен е от акредитиран треньор, регистриран към същия клуб.  



16.НАГРАЖДАВАНЕ 

Състезателите, класирали се на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място в съответните категории ще бъдат 
наградени с медал и грамота. 

Отборното класиране се определя от сбора на точките, спечелени от всеки отбор в клас 
„А“. Ще има отделно отборно класиране за ДЕЦА клас А (I-ва група + II-ра група) и 
КАДЕТИ клас А. Точки се присъждат за: 

1. Златен медал в клас „А“ – 7 точки 

2. Сребърен медал в клас „А“ – 3 точки 

3. Бронзов медал в клас „А“ – 1 точка 

На почетната стълбичка ще бъдат допускани само състезатели, облечени в добок или 
спортен екип. 

17.СЪДИИ Съдийската комисия към БФТ-WTF ще изготви наряд за съдии. 

18.ТРЕНЬОРИ 

Треньорите трябва да имат навършени 18 г., да бъдат регистрирани към БФТ (треньорска 
карта) и да бъдат облечени в спортен екип (без добок) или костюм, в противен случай 
няма да бъдат допускани в рамките на състезателната площ. 

Всеки клуб е длъжен да осигури най-малко двама акредитирани треньори, които да 
излизат със състезатели по време на среща. Формата на акредитация е представяне на 
валидна треньорска карта за 2014 г. След започване на среща, не се позволява смяна на 
треньорите.  

19.ПРОТЕСТ 

За срещите, при които НЕ СЕ използва системата за незабавен преглед на видеозаписа 
(Instant Video Replay), треньорът може да упражни право на протест като подаде 
Контестация до Главния съдия на състезанието, веднага след завършване на срещата. 
Таксата за еднократно упражняване на правото на протест е 100лв., които се внасят при 
подаването на Контестацията и подлежат на връщане само в случай на одобрен протест. 
Главният съдия сформира Арбитражна комисия от 3 или 5 члена, с председател Главния 
съдия. Арбитражната комисия взема решение по подадената Контестация – съгласно 
процедурата, предвидена в Състезателния правилник. Решението е окончателно и не 
подлежи на по-нататъшно обжалване. 

За срещите, при които СЕ използва системата за незабавен преглед на видеозаписа 
(Instant Video Replay), не се предвижда никаква допълнителна форма на протест. 

20.ДОПИНГ КОНТРОЛ 

Произволно избрани състезатели могат да бъдат поканени да се подложат на тест за 
използване на непозволени вещества. Списъкът на непозволените вещества е този на 
Световната антидопингова агенция. 

21.ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ 
НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

1. В рамките на състезателната площ ще бъдат допускани само състезатели, на които 
предстои непосредствено участие, придружени от един акредитиран треньор. 

2. Състезателите и треньорите ще влизат в рамките на състезателната площ само и 
единствено през определения Пункт за проверка на екипировката (Пропускателен пункт). 

3. Влизането на „трети” лица в състезателната площ с цел заснемане на състезанието с 
фотоапарат или камера не е позволено. Изключение правят представителите на пресата, 
които влизат в рамките на състезателната площ след легитимация и с позволението на 
Главния съдия, който е длъжен да им разясни условията за безопасност при провеждане 
на състезания, съгласно действащия Състезателен правилник на Световната федерация по 
Таекуондо. 

4. В рамките на състезателната площ няма да бъдат допускани лица, употребили какъвто и да 
е алкохол. 

22.САНКЦИИ 

Състезатели и треньори, които не спазват изброените по-горе „Правила по време на 
състезанието” ще бъдат санкционирани в хода на самото събитие, като санкцията може 
да достигне до дисквалификация, в зависимост от вида и обществената опасност на деянието. 

Клубовете могат да бъдат санкционирани за непристойно поведение и неспазване на 
обществения ред от страна на свои привърженици. 



 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

Дата Час Дейност Място 

10:30 – 12:30 Претегляне и регистрация на състезатели в Клас „Б“ 

13:30 – 14:00 Обедна почивка 

14:00 Награждаване на състезателите в дисциплината „Пумсе“ 

[след награжд.] Начало на срещите в дисциплината „Спаринг“ - ДЕЦА I-ва гр., ДЕЦА II-ра гр. и КАДЕТИ  
в Клас „Б“ 

15:00 – 16:30 Претегляне на състезатели в Клас „А“ 

13.12.2014 

17:00 Финали и награждаване 

гр. 
София, 

зала 
Арена 

Армеец 

07:30 – 08:30 Претегляне и регистрация на състезатели в Клас „А“, които пътуват до града-домакин 

09:00 – 09:30 Съдийски брифинг 

09:30 Техническа конференция с водачите на отбори 

10:00 
Начало на срещите в дисциплината „Спаринг“ - ДЕЦА I-ва гр., ДЕЦА II-ра гр. и 
КАДЕТИ  в Клас „А“ 

13:30 – 14:00 Обедна почивка 

14.12.2014 

17:00 Финали и награждаване 

гр. 
София, 

зала 
Арена 

Армеец 



 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТАЕКУОНДО - WTF 
B U L G A R I A N  T A E K W O N D O F E D E R A T I O N  –  W T F 

София, бул. "Васил Левски" № 75, тел. / факс (02) 421 98 65, e-mail: office@taekwondo-bulgaria.org 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за наличност на валидна застраховка 

и успешно преминаване на предсъстезателен медицински преглед 
 
 
 
 

Долуподписаният, , 

(трите имена) 
 
 

в качеството си на водач на отбора на клуб:  ,  
 
 

удостоверявам, че всички състезатели от представлявания от мен клуб, участващи в: „Детски коледен 

турнир (13-14.12.2014 г.)”, имат сключена застраховка, валидна към деня на участие на всеки състезател 

и успешно са преминали  предсъстезателен медицински преглед. 

 

С настоящото освобождавам Българска федерация по Таекуондо – WTF от всяка отговорност, свързана с 

възникването на каквото и да било нараняване или увреждане при участието на състезателите от 

представлявания от мен клуб в посоченото по-горе състезание. 

 

Декларацията се изготвя, за да послужи пред Българска федерация по Таекуондо – WTF. 

Дата: Подпис: 


