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1. ОРГАНИЗАТОР
Спортен клуб „Кондор 2000”; гр.Своге
Димитър Дечев : +359 878831971 * E-mail: condor_cup@abv.bg
Българска федерация по Таекуондо – стил WT;

2. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ

• Регистрация за участие: https://tpss.eu
• Срок за изпращане на заявка за одобрение за клубно участие в турнира: не по-
късно от 18:00 ч. на 23 Май 2021 г.
• Срок за регистриране участници: не по-късно от 23:59 на 24 Май 2021 г.
• Срок за внасяне на промени по данните на вече регистрирани състезатели – не
по-късно от 23:59 на 25 Май 2021 г.

3. ВРЕМЕ И МЯСТО
НА
ПРОВЕЖДАНЕ

• Дата: 29.05.2021 г. (събота);
• Място: гр. Своге, спортна зала СУ „Иван Вазов“.
ул. „Манастирска ливада“ – 2260
https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%9C%D0%B0%
D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BB
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C,+2260+%D0%A1%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0,+%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5/@
42.9643711,23.341088,20.34z/data=!4m5!3m4!1s0x40aae9abb6fd07b3:0xcd21ca9d1fe5
85c5!8m2!3d42.9645002!4d23.3413547

• Начало на срещите: 09:00 часа
4. ТЕХНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

5. РЕГИСРАЦИЯ

29.05.2021 г. – 08:30 часа, в залата за провеждане на състезанието

29.05.2021г. - 8:00 - 8:30ч

6. ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ И
СЪСТЕЗАТЕЛНИ
КЛАСОВЕ

Индивидуално участие:
 Деца I група (6 – 8) за клас „В“ и „С“ – родени през 2013 – 2015 г.
 Деца II група (9 – 11) за клас „В“ и „С“ – родени през 2010 –2012 г.
 Деца (8 – 11) за клас „А“ – родени през 2010 – 2013 г.
 Кадети (12 – 14) за клас „А“, „В“ и „С“ – родени през 2007 – 2009 г.
Юноши (15 – 17) за клас „А“, „В“ и „С“ – родени през 2004 – 2006 г.
Мъже/Жени (+18 г.) за клас „В“ и „С“ – родени в периода преди 2003 г. вкл.
Мъже/Жени (18 – 30) за клас „А“– родени в периода 1991 до 2003 г. – вкл.
Мъже/Жени (31 – 40) за клас „А“– родени в периода 1981 до 1990 г. – вкл.
Мастер 1 (41 – 50) за клас „А“– родени в периода преди 1971 г. – 1980 г.- вкл.
Мастер 2 (+51 г.) за клас „А“– родени в периода преди 1970 г. – вкл.
Отборни дисциплини:
Двойки (момче и момиче) и Тройки (3 момчета/3 момичета)
 Деца (6 – 11) за клас „В“ и „С“ – родени през 2010 – 2015 г.
 Деца (8 – 11) за клас „А“– родени през 2010 – 2013 г.
 Кадети (12 – 14) за клас „А“, „В“ и „С“ – родени през 2007 – 2009 г.

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН

ТУРНИР ПО ПУМСЕ
„SVOGE CUP – Condor Open 2021”

29.05.2021 г.
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Младежи – девойки(15 – 17) за клас „А“, „В“ и „С“ – родени през 2004 – 2006 г.
Мъже/Жени (+18 г.) за клас „В“ и „С“ – родени до 2003 г.
Мъже/жени(18 – 30) за клас „А“– родени в периода 1991 до 2003 г. – вкл.
Мастер(+ 31) за клас „А“ – родени в периода преди 1990 г. – включително
.
Класови групи:
• клас”С” - 9-8-7-6-5 Гуп
• клас”В” - 5-4-3-2-1 Гуп
• клас”А” - 1 Гуп, 1 Пум/Дан и по-високи

Индивидуално:
 Състезател има право на участие само в своята възраст и класова група!
Двойки и Тройки отборно:
Компромис само за Двойки и Тройки!
 Състезател има право на участие в своята възраст и класова група (техническа
категория) или в една по-висока възрастова група в своята класова група.

Един състезател има право на участие само в ЕДНА индивидуална дисциплина,
ЕДНА двойка и/или ЕДНА тройка само в един клас "А", "В" или "С"

7. ПРАВО НА
УЧАСТИЕ

 Клубове с платена годишна вноска към БФТ-WT за 2021 г.;
 Състезатели защитили минималните технически степени описани в т. 6
 Състезатели, за които са представени следните задължителни документи:

1. Валидна състезателна картотека към БФТ за 2021 г.
2. Копие на диплома за техническа степен от БФТ или Kukkiwon!
3. ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от отговорност, 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 регистрирани състезателите. Този комплект документи трябва
да се представи на регистрацията 29.05.2021г. (8:00-8:30ч.)

8. ПРАВИЛНИК

НАЦИОНАЛНИЯ ТУРНИР по Пумсе ще се проведе съгласно действащия
Състезателен правилник на WT от 14.05.2019г., по системата „Cut off “:
 1-ви кръг - Елиминация При категория (дивизия) с 20 или повече участници ще се
играят 3 кръга (елиминационен, полуфинал и финал).
След края на 1-ви кръг 50% от състезателите (тези с най - висок резултат)
продължават към 2-ри кръг (полуфинал). В случай на нечетен брой състезатели, то
към 2-ри кръг отива и участникът с най - висок резултат след избраните 50%.
 2-ри кръг - Полуфинал В случай на категория с 9 - 19 участника се започва от 2-ри
кръг (полуфинал) и 8 от състезателите с най - висок резултат в края на кръга се
класират за последен 3-ти кръг (Финал)
 3-ти кръг - Финал Ако в определена дивизия има 8 или по - малко състезатели, те
играят 3-ти (Финален кръг) и отново, базирано на получените резултати се
определят и награждават, както следва:
1-во място - златен медал и грамота,
2-ро място - сребърен медал и грамота
3-то място - бронзов медал и грамота
4-то място - бронзов медал и грамота
Категории с един останал състезател след регистрация, ще бъдат допуснати до
участие, и ще бъдат наградени с медал и грамота.

Забележка: Състезателите могат да се състезават в максимум ДВЕ (2) категории
(Recognized Poomsae max 2 или Freestyle Poomsae макс. 2 или по една (1) всяка от
категориите), освен ако той не е ограничени по пол или възраст.
Клас „С”- Индивидуално и двойки и тройки
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9. КАТЕГОРИИ

1-ви кръг -
Елиминация

2-ри кръг –
Полуфинал

3-ти кръг –
Финал

1пумсе по избор 1пумсе по избор 2пумсета по
избор

Деца 1 група
индивидуално
(6-8г. въз.)

от 1 пумсе до
2 пумсе

от 1 пумсе до
3 пумсе

от 1 пумсе или
3 пумсе

Деца 2 група
индивидуално
(9-11г.въз.)
Кадети
индивидуално,
двойки и
тройки(12-14г.в.)
Юноши
индивидуално,
двойки и тройки
(15-17г.в.)
Мъже/жени
индивидуално,
двойки и тройки
(+18 г.)

Клас „В”- Индивидуално и двойки и тройки
1-ви кръг -
Елиминация 2-ри кръг - Полуфинал 3-ти кръг - Финал

1пумсе по избор 1пумсе по избор 2пумсе по избор
Деца 1 група
индивидуално
(6-8г. въз.) от 3 пумсе до

7 пумсе
от 3 пумсе до
7 пумсе

от 3 пумсе до
7 пумсе

от 4 пумсе до
8 пумсе

от 4 пумсе до
8 пумсе

от 4 пумсе до
8 пумсе

Деца 2 група
индивидуално
(9-11г.въз.)
Кадети
индивидуално,
двойки и
тройки(12-
14г.в.)
Юноши
индивидуално,
двойки и
тройки (15-
17г.в.)
Мъже/жени
индивидуално,
двойки и
тройки (+18 г.)
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Клас „А”- Индивидуално и двойки и тройки
1-ви кръг -
Елиминация

2-ви кръг -
Полуфинал

3-ви кръг - Финал

1пумсе по жребий
от ...

1пумсе по жребий
от ...

2пумсе по жребий
от ...

Деца
8 - 11

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио

Кадети
12-14

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио ,Къмганг

Юноши
15 - 17

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио, Къмганг, Тебек

Мъже/жени
18-30

Тегук 6, 7, 8 жанг, Корио, Къмганг,Тебек, Пьонуон ,Шипджин

Мъже/жени
31 - 40

Тегук 6, 7, 8 жанг, Корио, Къмганг,Тебек, Пьонуон ,Шипджин

Мастер1
41 - 50

Тегук 8 жанг,Корио, Къмганг, Тебек, Пьонуон, Шипджин,
Джи-Те,Чонг-Уон

Мастер2
+ 51

Корио ,Къмганг ,Тебек, Пьонуон,Шипджин,ДжиТе, Чонг-Уон, Хансу

Клас „А” - Двойки и тройки
1-ви кръг -
Елиминация

2-ви кръг -
Полуфинал

3-ви кръг - Финал

1пумсе по жребий
от ...

1пумсе по жребий
от ...

2пумсе по жребий
от ...

Деца
8 - 11

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио

Кадети
12-14

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио ,Къмганг

Юноши
15 - 17

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио, Къмганг, Тебек

Мъже/жени
18 - 30

Тегук 6, 7, 8 жанг, Корио, Къмганг,Тебек, Пьонуон ,Шипджин

Мъже/жени
+31

Тегук 8 жанг,Корио, Къмганг, Тебек, Пьонуон, Шипджин,
Джи-Те,Чонг-Уон

„С” и „В” клас играят по едно пумсе в 1-ви и 2-ри кръг (както са заявени- по избор) и
две(2) пумсе на финал от заявените за дивизията.
„А” клас - играят по едно пумсе в 1-ви и 2-ри кръг (както са заявени- по жребий) и
две(2) пумсе на финал от заявените за дивизията (задължителни пумсе по
предварително изтеглен жребий).
Пумсе комисия и Организаторите си запазва правото на промени!

10. FREE STYLE
СВОБОДЕН СТИЛ

Свободен стил Пумсе (Free Style) е представление, основано на техники от
таекуондо с композиция на музика и хореография. Музиката и хореографията са по
избор на състезателя. Продължителността на пумсето е от 90 до 100 секунди.
Задължителните обозначени техники за крака са, както следва, последователно:
- Височини на скока на Тимио ЙопЧаги –(изпълнен от всички)
- Брой удари от 3 до 5 Ап чаги в скок
- Градиент на завъртанията в завъртане 360о,540о,720о или повече (поне един
член на екипа трябва да изпълни тази техника).
- Ниво на изпълнение на последователни ритници( спаринг техники)
Кьоруги стил
се ограничава от 3 до 5 (най-малко един член на екипа
трябва да изпълни тази техника) 3-5 отскачащи стъпки на място
е задължително, преди да изпълни спаринг ритници.
- Действия на Акробатика
Въз основа на техническата трудност на всички
акробатични действия (с удар от таекуондо). (поне един
член на екипа трябва да изпълни тази техника).
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Изпълнените техники трябва да бъдат в границите на таекуондо.
В конкурса за свободен стил изпълняваш само едно пумсе.
следните позиции трябва да бъдат включени в
изпълнението поне веднъж:
• Дит Куби (Задна позиция )
• Бом Соги (Тигърово позиция )
• Хакдари-соги (Щъркелова стойка)

11. КАТЕГОРИИ И
ВЪЗРАСТОВА
ГРАНИЦА

Индивидуално:
Под 17г. Момчета или

момичета
2009г. До 2004г.

Над 17г. Мъже или Жени 2003г. и по възрастни
Двойки:
Под 17г. Момче и момиче 2009г. До 2004г.
Над 17г. Мъж и Жена 2003г. и по възрастни

Отборно:
Над 12
години

2момчета и 3момичета или
3момчета и 2 момичета

над 2009г.

12. Музика

Музикален Freestyle (музика без текст / думи) Състезателите
трябва да донесат своята музика в MP3 формат на USB-стик. Музиката трябва да
бъде избран от състезателят; но всички политически, социални и религиозни
съдържание не се позволени.

13. ТЕГЛЕНЕ НА
ЖРЕБИЙ

• Тегленето на Жребия ще се осъществи от 14:00 - 16:00 на 27.05.2021 г.
• Жребият ще бъде публикуван на: http://tpss.eu и/или клубовете
участници ще бъдат информирани чрез електронна поща.

14. ФИНАНСОВИ
ВЪПРОСИ

NB!!! Плащане на такса участие по банков път:
• Такса за участие на състезател в една дисциплина – 30 лв.,в два дисциплина 50лв.
• Смяна на категорията на състезател (индивидуално) – 30 лв.
NB!!! Плащане на такса участие на място в залата:
• Такса за участие на състезател в една дисциплина – 40 лв., в два дисциплина
60лв.
• Такса за участие се дължи за всеки заявен състезател в http://tpss.eu
След изтичане на срока за внасяне на безплатни промени по данните на вече
регистрирани състезатели (23:59 ч. на 23 май 2021 г.).
• Банкова сметка; Taekwondo Club "Condor 2000"
Банка:Общинска банка АД
IBAN: BG20SOMB91301046041401
BIC: SOMBBGSF
Основание: Poomsae “Своге къп” 2021 + име на клуба
След превод на съответната сума, на прикачен файл да приложете платежно
нареждане. Е-майл: condor_cup@abv.bg
• 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.
• Промени в деня на състезанието по изпратени заявки за участие не се
допускат.

15. ОТГОВОРНОСТ

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

16.УНИФОРМА

Състезателите трябва да са облечени в тренировъчен екип за
Таекуондо (WTF), добок –WTF или WT.
Клас „В“ и „С“ - бял добок с бяла яка
(За клас „С“ и „В“ черна яка или червено-черно яка и черен колан или червено-
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черен колан се наказва с 0.6 точки от презентацията.)
Клас „А“- (клас А пумсе добок-WTF или WT)

17. САНКЦИИ

До участие няма да бъде допуснат състезател, който не отговаря дори само на едно
от следните условията:
• не представя пълен комплект валидни документи, описани в т. 7 от
настоящата наредба.
• Състезателите трябва да са облечени в тренировъчен екип за
Таекуондо (WT), добок -WT (клас А пумсе добок-WT )
• в случай на установено несъответствие между заявката и реалната
степен на състезател (участвал в по-нисък клас/възраст), същият ще
бъде дисквалифициран и ще бъде направено предложение до
дисциплинарната комисия за санкциониране на клуба и състезателя.
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.

18. НАГРАЖДАВАНЕ

На почетната стълбичка ще бъдат допускани състезатели, облечени в добок или
спортен екип.
Медали и дипломи за 1-во, 2-ро, 3-то и 4-то място за различните дисциплини и
категории Трофеи (Купи) за класиралите се отбори за 1-во, 2-ро и 3-то място.

Отборно класиране на „SVOGE CUP – Condor Open 2021” дисциплина Пумсе
„А“ клас ще бъде направено при следните критерии:
За отборно класиране, взимат се предвид резултатите от клас „А”!
Клас „А”: I място - 120 точки ;
II място - 70 точки ;
III място - 50 точки ;
IV място - 20 точки ;

Клас „В”: I място
II място
III място
IV място
+1 т. за всеки преминат кръг клас „А” (Елиминационен или Полуфинал)!
+1 т. за всеки състезател участвал в състезанието клас „А” !

19. СЪДИИ

Пумсе комисия при БФТ-WTF ще изготви Наряд за съдиите на състезанието съгласно
участието на национален технически семинар ,както и повече действащи съдии.
При желание от страна на спортен клуб може да бъде изпратен имейл с официално
предложение/ кандидатура за съдийски кадри към комисията по пумсе:
bft_poomsae@abv.bg

20. ТРЕНЬОРИ
Треньорите трябва да бъдат облечени в спортен екип и обути в спортни обувки.
Треньорите да имат минимум 18 год. Треньори, които не отговарят на това условие
няма да бъдат допускани до игралното поле.

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
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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.
5. Контакт, спор и кавга със съдии, оператор или координатор, при каквато и да е
било причина от страна на треньори или състезатели води до дисквалификация на
състезателя.
6. Националното първенство ще се проведе без публика, съгласно заповед на
Министерството на здравеопазването. При промяна на условията ще бъдете
уведомени.

22. ПРОТЕСТ НА
РЕШЕНИЕТО НА
СЪДИИТЕ

Резултатите от петимата съдии е окончателно и при всяко протест и недоволство от
страна на треньори или състезатели, само на официалния треньор е разрешено да
протестира след 10 минути от съответната среща. протестът е 100 лв, който трябва
да бъде заплатен незабавно на главен съдия или комисията .

ПРОГРАМА
 Към настоящият момент, Националното първенство ще се проведе без публика, съгласно заповед на
Министерството на здравеопазването. При промяна на условията ще бъдете уведомени.

 За участие в събитието е необходимо всички съдии, състезатели, треньори и длъжностни лица да спазват
противоепидемичните мерки.

 Националното първенство ще се проведе при спазване на строг състезателен график поетапно, по
възрастови групи и дисциплини, предвид броя
участници.
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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:

„Национален Турнир По Пумсе „SVOGE CUP – Condor Open 2021” (29.05.2021 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, увреждане или

заболяване 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:


