БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТАЕКУОНДО – WTF
BULGARIAN TAEKWONDO FEDERATION – WTF
София, бул."Васил Левски" № 75, тел. / факс (02) 421 98 65, e-mail: office@taekwondo-bulgaria.org www.taekwondobulgaria.org

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ПУМСЕ
17.12.2017 г.
Таекуондо академия Пловдив;
1. ОРГАНИЗАТОР

Българска федерация по Таекуондо – WTF;
Община Пловдив

2. ВРЕМЕ И
МЯСТО
НА ПРОВЕЖДАНЕ

Дата: 17 декември 2017 г. (неделя);
Място: гр. Пловдив, спортна зала „Колодрум”, ул. „Найчо Цанов“ 678
Карта: https://goo.gl/maps/GpWuq73HZrD2
Начало на срещите: 10:00 часа



3. ЗАЯВКИ ЗА
УЧАСТИЕ

Регистрация за участие: http://tpss.eu
Срок за клубна заявка за участие в първенството – не по-късно от 18:00 ч. на
08.12.2017г.
 Срок за заявка на състезатели – не по-късно от 23:59 на 09.12. 2017г;
 Срок за внасяне на промени по данните на вече регистрирани състезатели – не покъсно от 23:59 на 10.12.2017г.
 За контакт: БФТ – WTF, 1040 София, бул. “Васил Левски" № 75
или e-mail: office@taekwondo-bulgaria.org

4. ТЕХНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

9:30 ч., 17.12.2017г.

5. РЕГИСТРАЦИЯ

8:30 – 9:00 ч., 17.12.2017г.

6. ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

7. РАЗДЕЛЕНИЕ ПО
КЛАСОВЕ

Индивидуално участие:
 Деца I група (6 – 8) – родени през 2009 – 2011 г. (за клас „В“ и „С“)
 Деца II група (9 – 11) – родени през 2006 –2008 г. (за клас „В“ и „С“)
 Деца клас „А“ (6 – 11) – родени през 2006 – 2011 г.
 Кадети (12 – 14) – родени през 2003 – 2005 г.
 Юноши (15 – 17) – родени през 2000 – 2002 г.
 Мъже/Жени (+18 г.) – родени в периода преди 1999 г. вкл. (за клас „В“ и „С“)
 Мъже/Жени (18 – 30) – родени в периода 1987 до 1999 г. – вкл. (за клас „А“)
 Мъже/Жени (31 – 40) – родени в периода 1977 до 1986 г. – вкл. (за клас „А“)
 Мастер 1 (41 – 50) – родени в периода преди 1967 г. – 1976 г.- вкл. (за клас „А“)
 Мастер 2 (+51 г.) – родени в периода преди 1966 г. – вкл. (за клас „А“)
Отборни дисциплини:
Двойки (момче и момиче) и Тройки (3 момчета/3 момичета)
 Деца (6 – 11) – родени през 2006 – 2011 г.
 Кадети (12 – 14) – родени през 2003 – 2005 г.
 Младежи – девойки(15 – 17) – родени през 2000 – 2002 г.
 Мъже/Жени (+18 г.) – родени до 1999 г. (за клас „В“ и „С“)
 Мъже/жени(18 – 30) – родени в периода 1987 до 1999 г. – вкл. (за клас „А“)
 Мастер(+ 31) – родени в периода преди 1986 г. – включително (за клас „А“)
Класови групи:
 клас”С” - 9- 8-7-6-5 гуп
 клас”В” -5- 4-3-2-1 гуп
 клас”А” - 1 гуп и по-високи

8. ПРАВО НА
УЧАСТИЕ

9. ПРАВИЛНИК

Състезател има право на участие в своята възраст и техническа категория или една
по висока в следните дисциплини:
 индивидуално
 двойка (м/ж)
 отборно – тройка (ммм/жжж)
Един състезател има право на участие само в ЕДНА индивидуална дисциплина,
ЕДНА двойка и ЕДНА тройка.
 Клубове с платена годишна вноска към БФТ-WTF за 2017 г.;
 Състезатели, защитили минимум 9 гуп;
 Състезатели, за които са представени следните задължителни документи:
1 . Състезателна карта, валидна за 2017 г. или подадени документи за
издаване/подновяване на състезателна карта;
2. ДЕКЛАРАЦИЯ за наличност на валидна застраховка и успешно преминаване на
предсъстезателен медицински преглед за всички състезатели от отбора. Подписаната
декларация се представя от водача на отбора преди да бъдат регистрирани
състезателите. (бланката е приложена в края на настоящата Наредба)
Държавното първенство по Пумсе ще се проведе съгласно действащия
Състезателен правилник на СФТ , по системата на отпадане:
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:
1во място – златен медал,
2ро място– сребърен медал
3то място– бронзов медал
4то място – бронзов медал
Клас „С”– Индивидуално
1-ви кръг – Елиминация
1бр. – по избор

10. КАТЕГОРИИ

2-ви кръг – Полуфинал
1бр. – по избор

Деца 1 група

от 1 пумсе до 2 пумсе

от 1 пумсе до 2 пумсе

Деца 2 група

от 1 пумсе до 2 пумсе

от 1 пумсе до 2 пумсе

Кадети

от 1 пумсе до 2 пумсе

от 1 пумсе до 2 пумсе

Юноши

от 1 пумсе до 2 пумсе

от 1 пумсе до 2 пумсе

Мъже/жени
от 1 пумсе до 2 пумсе
+18 г.
Клас „С”– двойки и тройки
1-ви кръг – Елиминация
1бр. – по избор
Деца
от 1 пумсе до 2 пумсе
6 – 11
Кадети
от 1 пумсе до 2 пумсе
12 – 14
Юноши
от 1 пумсе до 2 пумсе
15 – 17
Мъже/жени
от 1 пумсе до 2 пумсе
+18 г.

от 1 пумсе до 2 пумсе
2-ви кръг – Полуфинал
1бр. – по избор
от 1 пумсе до 2 пумсе
от 1 пумсе до 2 пумсе
от 1 пумсе до 2 пумсе
от 1 пумсе до 2 пумсе

3-ви кръг – Финал
1бр. – по избор
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе
3-ви кръг – Финал
1бр. – по избор
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе
от 1 пумсе до 3
пумсе

Клас „В”– Индивидуално
1-ви кръг – Елиминация
1бр. – по избор
Деца 1 група
от 1 пумсе до 7 пумсе
6–8
Деца 2 група
от 1 пумсе до 7 пумсе
9 – 11
Кадети
от 1 пумсе до 7 пумсе
12 – 14
Юноши
от 1 пумсе до 7 пумсе
15 – 17
Мъже/жени
от 1 пумсе до 7 пумсе
+18 г.
Клас „В”– двойки и тройки
1-ви кръг – Елиминация
1бр. – по избор
Деца
от 1 пумсе до 7 пумсе
6 – 11
Кадети
от 1 пумсе до 7 пумсе
12 – 14
Юноши
от 1 пумсе до 7 пумсе
15 – 17
Мъже/жени
от 1 пумсе до 7 пумсе
18 – 30
Мъже/жени
от 1 пумсе до 7 пумсе
+ 31

2-ви кръг – Полуфинал
1бр. – по избор

3-ви кръг – Финал
1бр. – по избор
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе

от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе

2-ви кръг – Полуфинал
1бр. – по избор

3-ви кръг – Финал
1бр. – по избор
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе
от 4 пумсе до 7
пумсе

от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе
от 1 пумсе до 7 пумсе

Клас „А” – Индивидуално
1-ви кръг – Елиминация
1бр. – жребий от .....

Деца
6 – 11
Кадети
12 – 14
Юноши
15 – 17
Мъже/жени
18 – 30 .
31 – 40
Мастер1
41 - 50
Мастер2
+ 51

2-ви кръг – Полуфинал
1бр. – жребий от .....

3-ви кръг – Финал
2бр. – жребий от .....

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио
Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио ,Къмганг
Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио, Къмганг, Тебек
Тегук 6, 7, 8 жанг, Корио, Къмганг,Тебек, Пьонуон ,Шипджин
Тегук 8 жанг,Корио, Къмганг, Тебек, Пьонуон, Шипджин, Джи-Те, Чонг-Уон
Корио ,Къмганг ,Тебек, Пьонуон,Шипджин,ДжиТе, Чонг-Уон, Хансу

Клас „А” – Двойки и тройки
1-ви кръг – Елиминация
1бр. – жребий от .....

Деца
6 – 11
Кадети
12 – 14
Юноши
15 – 17
Мъже/жени
18 – 30
Мастер
+ 31

2-ви кръг – Полуфинал
1бр. – жребий от .....

3-ви кръг – Финал
2бр. – жребий от .....

Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио
Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио ,Къмганг
Тегук 4,5,6,7,8 жанг, Корио, Къмганг, Тебек
Тегук 6, 7, 8 жанг, Корио, Къмганг,Тебек, Пьонуон, Шипджин
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 1 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 2 пумсе на
финал от заявените за дивизията (задължителни пумсе по предварително изтеглен жребий).

Национална пумсе съдийска под комисия(НПСПК) си запазва правото на промени!

11. ТЕГЛЕНЕ НА
ЖРЕБИЙ
12. ВАЛИДНОСТ

13. ФИНАНСОВИ
ВЪПРОСИ

14. ОТГОВОРНОСТ

15. САНКЦИИ

16.НАГРАЖДАВАНЕ

17. СЪДИИ

18. ТРЕНЬОРИ

19. ПРОГРАМА




Тегленето на Жребия ще се осъществи от 14:00 – 16:00 на 13.12.2017 г.
Жребият ще бъде публикуван на: http://tpss.eu и/или клубовете
участници ще бъдат информирани чрез електронна поща.
Турнирът е валиден за определяне на селекция на националния отбор в съответните
възрастови групи.
 Такса участие – 30 лв./състезател – без значение от броя дисциплини, в които
се участва.
 Такса за участие се дължи за всеки заявен състезател в http://tpss.eu след
изтичане на срока за внасяне на промени по данните на вече регистрирани
състезатели (23:59 ч. на 10.12.2017г.).
 Таксата за участие за заявените състезатели се заплаща по банков път по
сметката:
Банка: УниКредит Булбанк
Сдружение Таекуондо Академия Пловдив;
IBAN:BG94UNCR70001521626514;
BIC: UNCRBGSF;
Основание: ДПП + име на клуб
 Всички разноски за участието на състезателите са за сметка на
техните клубове и тях самите.
 Заплащането на такса за участие не освобождава клуба и
състезателите от предаване на задължителните документи, описани в т.8
Всички клубове са задължени да изготвят медицинска застраховка на своите
състезатели. БФТ не носи отговорност за травми настъпили по време и след
състезанието.
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. 8 от настоящата
наредба.
 Състезателите трябва да са облечени в тренировъчен екип за Таекуондо (WTF),
добок –WTF (клас А пумсе добок–WTF )
 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.
На почетната стълбичка ще бъдат допускани състезатели, облечени в добок или
спортен екип
Медали и дипломи за 1во, 2ро и 3то място за различните дисциплини и категории
Трофеи за класиралите се отбори за 1во, 2ро и 3то място
Отборно класиране ще бъде направено при следните критерии:
1 място – 7 точки ; 2 място – 3 точки ; 3 място – 1 точки
Взимат се предвид резултатите от клас „А” и „В”
Съдийската комисия при БФТ-WTF ще изготви Наряд за съдиите на състезанието
съгласно участието на национален технически семинар (11-12.11.2017г.), както и от
провелите се отворени семинарни тренировки през 2015 г., 2016г. и 2017г. отвече
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 до bahman.afshar@gmil.com
Треньорите трябва да бъдат облечени в спортен екип. Треньори, които не отговарят на
това условие няма да бъдат допускани до игралното поле.
17.12.2017г. (неделя):
08:30-09:00 – Регистрация
09:00-09:30 – Брифинг за съдиите и длъжностните лица
09:30 – Техническа конференция с водачите на отбори
10:00 – Начало на състезанието
13:00 – Откриване на състезанието
17:00 – Финали
Организаторите на турнира си запазват правото да променят програмата за
провеждане на състезанието!

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТАЕКУОНДО – WTF
BULGARIAN TAEKWONDO FEDERATION – WTF
София, бул."Васил Левски" № 75, тел. / факс (02) 421 98 65, e-mail: office@taekwondo-bulgaria.org
www.taekwondo-bulgaria.org

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:
„Държавно първенство по Пумсе (17.12.2017 г.)”, имат сключена застраховка, валидна към деня на
участие на всеки състезател, и успешно са преминали предсъстезателен медицински преглед.
С настоящото декларация освобождавам Българска федерация по Таекуондо – WTF и Таекуондо
академия Пловдив 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:
________________

__________________

