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ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМИ   Г-н/жо Председател, 
Община Стара Загора, 
Българска Федерация по Таекуон-до ITF, 
Българска Федерация по Традиционно Таекуон-До и 
Таекуон-До клуб „БАГАТУР“ - Стара Загора, 
Най-учтиво Ви канят на: 
 
XV Национален Открит Турнир по Таекуон-До ITF 
за купа „Багатур - Стара Загора“, 
 
Който ще се проведе на 27-29 Октомври 2017г., в спортна 

зала  “Иван Вазов”, гр. Стара Загора (ул. Генерал Гурко 102, GPS 
Координати:   42°25'27"N   25°38'22"E) 

 
В състезанието ще вземат участие деца, юноши и девойки младша и 

старша възраст, мъже и жени в следните дисциплини:  
 
1. форма  индивидуално – деца, юноши, девойки, мъже и жени 
2. спаринг индивидуално – деца, юноши, девойки, мъже и жени 
 

Турнирът ще се проведе по състезателните правила на БФТ - ITF.  
 

Това писмо е официална покана към Вас! 
Прилагаме:  
1. Наредба на турнира 
2. Заявки за участие в турнира. 

Моля Ви, не по-късно от 23.10.2017 (понеделник) да изпратите 
заявка за участие в турнира на адрес  bft_itf@abv.bg 

Меренето на състезателите и проверката на нужните документи ще се 
извърши както следва: 

27.10.2017г. /петък/ от 13:00 - 17:00ч. Мерене на състезателите и 
проверката на нужните документи в конферентната зала на хотел „Железник“ 
гр. Стара Загора – ДЕЦА, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ И СТАРША 
ВЪЗРАСТ, МЪЖЕ И ЖЕНИ!  

ВНИМАНИЕ: Документите на всички състезатели (деца, юноши, 
девойки, мъже и жени) ще се проверяват САМО в петък (27.10.2017г.)! 

28.10.2017г. /събота/ от 18:00 - 19:00ч. Мерене на състезателите в 
спортна зала  “Иван Вазов”, гр. Стара Загора – ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША 
ВЪЗРАСТ, МЪЖЕ И ЖЕНИ! 
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Задължително условие е всеки състезател да представи при меренето 
сертификат за степен (от съответната федерация), предсъстезателно медицинско 
свидетелство и застраховка. 

НАРЕДБА 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА XV Национален Открит Турнир по 
Таекуон-До ITF за купа „Багатур - Стара Загора“ 

 
Време и място:  
27-29 Октомври 2017 г., спортна зала “Иван Вазов”, гр. Стара Загора, начало 

09:00ч. 
 

Право на участие:  
Всички клубове развиващи Таекуон-До.  

Мерене и техническа конференция 
Меренето на състезателите и проверката на нужните документи ще се 

извърши както следва: 

27.10.2017г. /петък/ от 13:00 - 17:00ч. Мерене на състезателите и 
проверката на нужните документи в конферентната зала на хотел „Железник“ гр. 
Стара Загора – ДЕЦА, ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ И СТАРША 
ВЪЗРАСТ, МЪЖЕ И ЖЕНИ 

ВНИМАНИЕ: Документите на всички състезатели (деца, юноши, 
девойки, мъже и жени) ще се проверяват САМО в петък (27.10.2017г.)! 

 

28.10.2017г. /събота/ от 18:00 - 19:00ч. Меренето на състезателите в 
спортна зала  “Иван Вазов”, гр. Стара Загора – ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША 
ВЪЗРАСТ, МЪЖЕ И ЖЕНИ 

 Техническата конференция ще се проведе в конферентната зала на хотел 
„Железник“ на 27.10.2017г. /петък/ от 20.00ч. 

 Моля всеки клуб да осигури по един свой представител, който да присъства 
на Техническата конференция! 

 

 Категории: 
 

1. Деца – 8-9 години, 10-11 години и 12-13 години 
В дисциплината “форма“ – от VІІІ гуп нагоре; 
В дисциплината “спаринг” – от VIIІ гуп нагоре , в следните категории:  
 
За деца 8-9 години: 

Момчета: - 25 кг., - 30 кг., - 35кг.,  - 40 кг.,  - 45 кг.,  - 50 кг.,  - 55 кг., + 55 кг.  
Момичета: - 20 кг.,  - 25 кг.,  - 30 кг.,  - 35 кг.,  - 40 кг., - 45 кг., - 50 кг., + 50 кг. 

 
За деца 10-11 и 12-13 години: 

Момчета: - 35 кг.,  - 40 кг.,  - 45 кг.,  - 50 кг.,  - 55 кг., - 60 кг., - 65 кг., + 65 кг.  
Момичета: - 30 кг.,  - 35 кг.,  - 40 кг.,  - 45 кг.,  - 50 кг., - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг. 
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В дисциплината „спаринг” състезателите деца (момчета и момичета) 
трябва да носят: 

- предпазители за глава (каски сини или червени в зависимост от 
цвета на ъгъла от който излизат, затворени отгоре), 

-  протектори за ръце (с отворена длан и скрити пръсти сини или 
червени в зависимост от цвета на ъгъла от който излизат), 

-  протектори за крака (с покрита пета сини или червени в зависимост 
от цвета на ъгъла от който излизат), 

-  протектор за слабините (носи се под добока), 
-  предпазител за уста (назъбник)  
Всички предпазни средства се осигуряват от участниците. 
 
В дисциплината „спаринг”, продължителността на една среща е два рунда 

от една минута и половина с една минута почивка. 
 
2.  В дисциплината “туль индивидуално”, за деца се определят 
следните групи: 
VIII-VII /жълт колан/ до „До Сан”, включително 
По желание - от Дан Гун до До Сан  
Задължителен - от Чон Джи до До Сан 
  
VI-V /зелен колан/ до „Юл Гок”, включително  
По желание - от Уон Хйо до Юл Гок  
Задължителен - от Чон Джи до Юл Гок  
 
ІV-ІІІ гуп /син колан/ до “Той Ге”, включително.  
По желание - от Чун Гун до Той Ге  
Задължителен - от Чон Джи до Той Ге  
 
ІІ-І гуп /червен колан/ до”Чунг Му”, включително  
По желание - от Хва Ранг до Чунг Му  
Задължителен - от Чон Джи до Чунг Му  
 
3. Юноши и девойки / 14 и 15 години/ младша възраст. 

В дисциплините “Форма“ и “Спаринг” от VІ гуп нагоре  
дисциплината “спаринг” категории: 

 
Девойки - 40 кг., - 46 кг., - 52 кг., - 58 кг., - 64 кг., - 70 кг., + 70 кг. 
Юноши  - 45 кг., - 51 кг., - 57 кг., - 63 кг., - 69 кг., - 75 кг., + 75 кг. 

 
В дисциплината „спаринг” състезателите (Юноши и девойки младша 

възраст) трябва да носят: 
- предпазители за глава (каски сини или червени в зависимост от 

цвета на ъгъла от който излизат, затворени отгоре), 
-  протектори за ръце (с отворена длан и скрити пръсти сини или 

червени в зависимост от цвета на ъгъла от който излизат), 
-  протектори за крака (с покрита пета сини или червени в зависимост 

от цвета на ъгъла от който излизат), 
-  протектор за слабините (носи се под добока), 
-  предпазител за уста (назъбник)  
Всички предпазни средства се осигуряват от участниците. 
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4. Юноши и девойки / 16 и 17 години/ старша възраст. 
В дисциплините “Форма“ и “Спаринг” от VІ гуп нагоре 

дисциплината “спаринг” категории: 
Девойки - 40 кг., - 46 кг., - 52 кг., - 58 кг., - 64 кг., - 70 кг., + 70 кг. 
Юноши - 45 кг., - 51 кг., - 57 кг., - 63 кг., - 69 кг., - 75 кг., + 75 кг. 

 
В дисциплината „спаринг” състезателите (Юноши и девойки старша 

възраст) трябва да носят: 
- протектори за ръце (с отворена длан и скрити пръсти или боксови 

ръкавици 10 унции, сини или червени в зависимост от цвета на ъгъла от който 
излизат),  

- протектори за крака (с покрита пета, сини или червени в зависимост от 
цвета на ъгъла от който излизат),  

- протектор за слабините (носи се под добока),   
- предпазител за уста (назъбник)  
Всички предпазни средства се осигуряват от участниците. 

 
5.  В дисциплината “туль индивидуално”, за юноши и девойки 
(младша и старша възраст) се определят следните групи: 

VI-V /зелен колан/ до „Юл Гок”, включително  
По желание - от Уон Хйо до Юл Гок  
Задължителен - от Чон Джи до Юл Гок  

ІV-ІІІ гуп /син колан/ до “Той Ге”, включително.  
По желание - от Чун Гун до Той Ге  
Задължителен - от Чон Джи до Той Ге  

ІІ-І гуп /червен колан/ до”Чунг Му”, включително  
По желание - от Хва Ранг до Чунг Му  
Задължителен - от Чон Джи до Чунг Му  

І дан – до “Ге Бек”, включително.  
По желание - от Куанг Ге до Ге Бек  
Задължителен - от Чон Джи до Ге Бек  

ІІ дан – до “Джу Че”, включително.  
По желание - от У Ам до Джу Че  
Задължителен - от Чон Джи до Джу Че  

ІІІ дан – до “Чой Йонг”, включително.  
По желание - от Сам Ил до Чой Йонг  
Задължителен - от Чон Джи до Чой Йонг  

6. Мъже и жени: 

В дисциплините “Форма“ и “Спаринг”  – от VI гуп нагоре  
В дисциплината “спаринг” – категории: 
 

Жени: - 45 кг., -51 кг., -57 кг., -63 кг., -69 кг., -75 кг., + 75 кг. 
Мъже:  -50 кг., -57 кг., -64 кг., -71 кг., -78 кг., -85 кг., - 92 кг., + 92 кг. 
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В дисциплината „спаринг” състезателите (мъже и жени) трябва да носят: 
 
- протектори за ръце (с отворена длан и скрити пръсти или боксови 
ръкавици 10 унции, сини или червени в зависимост от цвета на ъгъла от 
който излизат),  
- протектори за крака (с покрита пета, сини или червени в зависимост от 
цвета на ъгъла от който излизат),  
- протектор за слабините (носи се под добока),  
 
- предпазител за уста (назъбник)  
 
одобрени от БФТ ITF.  

Всички предпазни средства се осигуряват от участниците. 

7.  В дисциплината “туль индивидуално”, за мъже и жени се 
определят следните групи: 

VI-V /зелен колан/ до „Юл Гок”, включително  
По желание - от Уон Хйо до Юл Гок  
Задължителен - от Чон Джи до Юл Гок  
 
ІV-ІІІ гуп /син колан/ до “Той Ге”, включително.  
По желание - от Чун Гун до Той Ге  
Задължителен - от Чон Джи до Той Ге  
 
ІІ-І гуп /червен колан/ до”Чунг Му”, включително  
По желание - от Хва Ранг до Чунг Му  
Задължителен - от Чон Джи до Чунг Му  
 
І дан – до “Ге Бек”, включително.  
По желание - от Куанг Ге до Ге Бек  
Задължителен - от Чон Джи до Ге Бек  
 
ІІ дан – до “Джу Че”, включително.  
По желание - от У Ам до Джу Че  
Задължителен - от Чон Джи до Джу Че  
 
ІІІ дан – до “Чой Йонг”, включително.  
По желание - от Сам Ил до Чой Йонг  
Задължителен - от Чон Джи до Чой Йонг 
 
ІV дан – до “Мун Мо”, включително.  
По желание - от Йон Ге до Мун Мо  
Задължителен - от Чон Джи до Мун Мо 
 
Други:  
 

  Отнемат се две точки от състезател, който не успее да изпълни (тимьо тора чаги) 
ритник със скок и завъртане на 180 градуса или повече във всеки един рунд на 
срещата.  
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Всеки участник в дисциплината “спаринг“, при всички възрастови групи, може да 
участва само в една категория и в една възрастова група.  
 

Заявките за участие на турнирите от държавния спортен календар са с общ 
стандарт включващ всички състезателни дисциплини, разделени по възрастови групи.  
 

За не подаване на заявка след изтичане на крайният срок, заявителят 
дължи на организатора по 5 (пет) лева за всеки участник от съответният клуб. 

 
          Разходи за участие в турнира: 

 
Разходите са за сметка на съответните клубове. 
 
Таксата за участие е 15 лв. за всеки състезател. 

 
 Съдии: 

Съдиите /нощувките, хонорарите и храната им/ се осигуряват от 
съдийската комисия към БФТ-ITF 

 
 Настаняване: 

За учасниците и гостите на състезанието е договорено настаняване на 
преференциални цени. Моля свържете се с организатора за повече информация.. 

 
 Програма: 
 
 Петък 27.10.2017г. 
 
 13:00 – 17:00 ч. – Мерене и проверка на необходимите документи – деца, 
юноши и девойки младша възраст, юноши и девойки старша възраст, мъже и жени - 
хотел „Железник“; 
 20:00 – 21:00 ч. – Техническа конференция - хотел „Железник“ 
 
 Събота 28.10.2017г. 
 
 09:00 ч. – Форма  

- деца, юноши и девойки младша възраст; 
 
12:00 – 13.00ч. – Официално откриване на турнира; 
 
13:00 ч. - Спаринг  
- деца, юноши и девойки младша възраст; 
 
18:00 – 19:00 ч. – Мерене – юноши и девойки старша възраст, мъже и жени; 

 
 
Неделя 29.10.2017г. 
 

 09:00 ч. – Форма и Спаринг 
- юноши и девойки старша възраст, мъже и жени; 
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