НАРЕДБА №1
Приета с протокол № 5 на УС от 22.04.2003г.
(Променена и допълнена на 05.01.2005 г. с протокол № 21 на УС, от 10.12.2005 г. с протокол № 30 на
УС, от 07.09.2006 г. с протокол № 35 на УС, от 15.09.2007 г. с протокол № 46 на УС, от 16.01.2008 г. с
протокол № 51 на УС, от 06.08.2008 г. с протокол № 61 на УС, от 25.02.2009 г., с протокол № 64 на УС,
от 25.02.2009 г., с протокол № 68 на УС, от 09.09.2009г. с протокол № 89 на УС, от 31.10.2011 г., с
протокол № 129 на УС, от 13.05.2014 г., с протокол № 188 на УС, от 07.01.2019 г.,)

Раздел I - Общи положения
1. Тази наредба се определят условията и реда на всички дейности, организирани
и провеждани от БФ Таекуон-До ITF.
2. Всяка промяна или изменение на условията и реда за провеждане на всички
дейности, по тази наредба, се извършва след предварително разрешение от
Управителния съвет на БФ Таекуон-До ITF.
Раздел ІI - За провеждане на изпити за цветни колани.
1. Изпитите се провеждат по техническите изисквания, установени от БФ
Таекуон-До ITF.
2. Явяването на изпита става с попълнен и заверен сертификат- образец ITF
(включително и за степен 10 гуп) и документ за самоличност
2.1. Сертификата трябва да съдържа:
2.1.1 снимка
2.1.2 имена;
2.1.3 дата на раждане;
2.1.4 клубна принадлежност;
2.1.5 печат на клуба;

3. Явяването на изпита става с попълнен изпитен лист – образец
БФ Таекуон-До ITF.
4. Такси за изпити.
Таксите за отделните степени, утвърдени от УС на БФ Таекуон-До ITF са
следните:
9 гуп

– 15 лв.

8 гуп

– 20 лв.

7 гуп

– 20 лв.

6 гуп

– 25 лв.

5 гуп

– 25 лв.

4 гуп

– 30 лв.

3 гуп

– 35 лв.

2 гуп

– 40 лв.

1 гуп

– 45 лв.

Забележка: Ученик, покрил едновременно две степени, заплаща таксите и за
двете степени.

5. Учениците със степен 4 гуп и нагоре, навършили 16 г., се явяват на изпита, с
определената бройка керемиди и дъски, съгласно техническите изисквания на БФ
Таекуон-До ITF.
6. Явяващите се на изпита трябва да бъдат задължително с добоци SASUNG,
одобрени от БФ Таекуон-До ITF.
7. Клубовете, желаещи провеждането на изпити за технически степени трябва да
подадат заявка за изпит, като датата на изпита се определя от УС на БФ Таекуон-До ITF.
8. Клуба, организиращ изпита за цветни колани, поема разходите на Изпитната
комисия, както следва:

изпита.

8.1

пътни разходи;

8.2

спане (ако е необходимо);

8.3

храна;

8.4

Клуба организатор получава по 5 лв. от таксите от всеки участник в

9. Изпити до 4 гуп, се провеждат след одобрена от УС на БФ Таекуон-До ITF
заявка, в залата на съответния клуб. Участник в изпита за цветни колани, може да се яви
на изпит, както следва:
9.1 До 11 г. – един път за една календарна година
9.2 Над 11 г. - минимум 6 месеца след като е покрил предходната си степен
10. Изпити над 4ти гуп, се провеждат по предварително определен график от УС
на БФ Таекуон-До ITF, два пъти годишно в съответната зона. Участник в изпита за цветни
колани, може да се яви на изпит за следваща степен, както следва:
10.1 До 13 г. – един път за една календарна година
10.2 Над 13 г. - минимум 6 месеца след като е покрил предходната си степен.

11. Зони за провеждане на изпити за цветни колани от 4ти до 1ви гуп
включително:
11.1 Зона А – Русе, Козлодуй, Плевен, Севлиево, Габрово, Павликени,
Трявна, Враца, Ботевград, Правец, Етрополе, Варна
11.2 Зона В
Делчев, Петрич, Дупница

- София, Перник, Благоевград, Банско, Кюстендил, Гоце

11.3 Зона С – Пловдив, Асеновград, Панагюрище, Бургас, Кърджали, Стара
Загора, Варна
12. Участниците в изпита трябва да представят на изпитната комисия:
- предсъстезателен медицински преглед
- застраховка
- Документ за самоличност

Раздел ІIІ - За провеждане на изпити за черни колани.
1. Изпитите се провеждат по техническите изисквания, утвърдени от УС на БФ
Таекуон-До ITF.
2. Явяването на изпита за черни колани става при следните изисквания :
2.1. За І дан – изряден сертификат за техническа степен 1 гуп
2.2. За ІІ, ІІІ, ІV, V и VI дан – с изряден сертификат, образец ITF за
предходната степен.
2.3. Явяващият се на изпит представят пред Изпитната комисия:
2.3.1 Надлежно попълнен изпитен лист – образец БФ Таекуон-До ITF
2.3.2 Снимки – 2бр. формат 5х4см. и 2бр. формат 3х2см.

2.3.3 Платени изпитни такси;
До ITF

2.3.4 Материали за чупене, според техническите изисквания на БФ Таекуон2.3.5 Участниците в изпита трябва да представят на изпитната комисия:
- годишен медицински преглед
- предсъстезателен медицински преглед
- застраховка
- Декларация (Образец БФ Таекуон-До ITF)
- Документ за самоличност

2.4 Явяващите се на изпита трябва да бъдат задължително с добоци,
SASUNG, одобрени от УС на БФ Таекуон-До ITF
3. Такси за изпити за черни колани.
Изпитна такса

ITF такса

Booklet

І дан

10 евро

120 евро

25 евро

ІІ дан

20 евро

160 евро

25 евро

ІІІ дан

30 евро

230 евро

25 евро

ІV дан

50 евро

310 евро

25 евро

V дан

50 евро

385 евро

25 евро

VI дан

50 евро

435 евро

25 евро

Забележка: Сумата от 25 евро за ITF Booklet се заплаща еднократно.

4. Мястото и датата на изпита за черни колани се определят от УС на БФ ТаекуонДо ITF, след подаване на необходимият брои заявки.
Раздел ІV - За провеждане на семинари с международни инструктори.
1. Семинарите се провеждат след подадена от клубовете заявка до УС на БФ
Таекуон-До ITF. Датите за провеждането на семинари се определят УС на БФ ТаекуонДо ITF.
2. Таксата за провеждане на семинар е 50 лева на ден, като за един ден може да
има максимум две тренировки.
3. Клубът, организиращ семинара, поема разходите на провеждащите семинара:
3.1 Пътни разходи
3.2 Нощувки / ако е необходимо /
3.3 Храна
4. Сумите по Раздел IV, т.2, трябва да се преведат предварително в банковата
сметка на БФ Таекуон-До ITF, след предварително одобрена заявка
5. Участниците в семинара трябва да бъдат задължително с добоци, стандарт
SASUNG, одобрени от БФ Таекуон-До ITF

купи.

Раздел V - За провеждане на държавни първенства, републикански турнири и

1. Всички държавни първенства, републикански турнири и купи се организират
съгласно правилника, издаден от БФ Таекуон-До ITF.
2. Право на участие в държавни първенства, републикански турнири и купи.
2.1. Деца – 8-10 години и 11-13 години
Забележка: На Държавното първенство по Таекуон-До ITF, деца 8-10 години
участват само в дисциплината форма от 8 гуп нагоре

2.1.1 В дисциплината “форма“ – от 8 гуп нагоре;
2.1.2 В дисциплината “спаринг” – деца 11-13 години, от 8 гуп нагоре, в
следните категории:
11-13 години:
Момчета:

- 35 кг., - 40 кг., - 45 кг., - 50 кг., - 55 кг., - 60 кг., + 60 кг.

Момичета: - 30 кг., - 35 кг., - 40 кг., - 45 кг., - 50 кг., - 55 кг., + 55 кг.
2.1.3 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)

-

предпазител за подбедреницата

одобрени от БФ ТАЕКУОН-ДО ITF.
2.1.4 В дисциплината „спаринг”, продължителността на една среща е два
рунда от една минута и половина с една минута почивка.

2.2. Юноши и девойки младша възраст /14-15 години/.
2.2.1 В дисциплините “Форма, – от VІII гуп нагоре. “Спаринг” „Самозащита”
и „Специална техника” – от VІ гуп нагоре.
2.2.2. 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 (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)

-

предпазител за подбедреницата

одобрени от БФ Таекуон-До ITF.

2.3 Юноши и девойки старша възраст /16-17 години/.
2.3.1 В дисциплините “Форма, “Спаринг” „Самозащита” и „Специална
техника” – от VІ гуп нагоре
2.3.2. В дисциплината „спаринг” състезателите (Юноши и девойки старша
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 (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)

-

предпазител за подбедреницата

одобрени от БФ Таекуон-До ITF.

2.4. Мъже и жени /от 18 до 39 години /
2.4.1 В дисциплините “Форма, “Спаринг” „Самозащита” , „Специална
техника” и “Силов тест” – от VI гуп нагоре
2.4.2 В дисциплината “силов тест”, броят на дъските за
отделните
удари, определени от Правилника, се определят от Съдийската комисия за всяко
състезание.
2.4.3 В дисциплината “специална техника” височината, на която се
поставят дъските за отделните удари, определени от Правилника, се определят
от Съдийската комисия за всяко състезание.
носят:

2.4.4. В дисциплината „спаринг” състезателите (мъже и жени) трябва да

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

-

предпазител за подбедреницата

одобрени от БФ Таекуон-До ITF.

2.5. В дисциплината “форма”, за всички възрасти се определят следните групи:
първа група-

8-7 гуп /жълт колан/

втора група-

6-5 гуп /зелен колан/

трета група-

4-3 гуп /син колан/

четвърта група- 2-1 гуп /червен колан/

2.6. Всеки участник в дисциплината “спаринг“, при всички възрастови групи,
може да участва само в една категория и в една възрастова група. По изключение,
юноши и девойки могат да участват в по-горна възрастова група, в определени случаи.
2.7 Ветерани /от 40 нагоре/
2.7.1 в дисциплините “Форма, “Спаринг” „Самозащита” , и “Силов тест” – от
IV гуп нагоре
2.7.2. В дисциплината „спаринг” състезателите (ветерани) трябва да носят:
предпазители за глава (каски сини или червени в зависимост от цвета
на ъгъла от който излизат, затворени отгоре),
протектори за ръце със затворена длан (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)

-

предпазител за подбедреницата

одобрени от БФ Таекуон-До ITF.

2.8. Състезатели, участващи в състезанието на спаринг, трябва да носят червени
или сини протектори за ръцете и краката, в зависимост от цвета на ъгъла от който
излизат.
3. Организаторите на държавни първенства, републикански турнири и купи
поемат разходите на :
3.1. Съдийски апарат
3.1.1 Осигурени нощувки /ако е необходимо/ или 25 (двадесет и пет) лева
на вечер, срещу предоставен отчетен документ (фактура на името на организатора);
ден.

3.1.2 Осигурени хранодни (закуска, обяд и вечеря) или 20 (двадесет) лева на

3.1.3 Осигурен транспорт или пътни разходи 15 (петнадесет) лева на 100 км,
срещу предоставен отчетен документ (билет или фактура за гориво на името на
организатора).
3.2 Хонорари на различните типове съдии
3.2.1 Съдия клас „Б” - Независимо от длъжността, която заема
30 лв. Дневно (без данъци)
3.2.2 Съдия клас „А” - Страничен съдия на форма, Страничен съдия на
спаринг, страничен съдия на специална техника, страничен съдия на силов тест,
страничен съдия на самозащита, хронометрист, регистратор 40 лв. дневно (без данъци)
3.2.3 Съдия клас „А” - Рефер 50 лв. дневно (без данъци)
3.2.4 Съдия клас „А” - Жури президент 50 лв. дневно (без данъци)
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато съдия заема повече от една длъжност (например централен
рефер и жури президент) да му се заплаща хонорара за високоплатената длъжност.

3.3. Ръководството на БФ Таекуон-До ITF
вечер;
на ден.

3.3.1 Осигурени нощувки /ако е необходимо/ или 30 (тридесет) лева на
3.3.2 Осигурени хранодни (закуска, обяд и вечеря) или 20 (двадесет) лева
3.3.3 Осигурен транспорт или пътни разходи 20 (двадесет) лева на 100 км.;

4. Подаване на заявки за състезанията по Таекуон-До ITF, организирани и
провеждани от БФ Таекуон-До ITF
4.1. Заявките за участие на турнирите от държавния спортен календар са с
общ стандарт включващ всички състезателни дисциплини, разделени по
възрастови групи.
4.2 Заявките за участие в държавните първенства, републикански турнири
и купи се попълват през електронния софтуер на БФ Таекуон-До ITF, не по-късно
от определената за това дата.
4.3. За не подаване на заявка след изтичане на крайният срок, заявителят
дължи на организатора по 5 (пет) лева за всеки участник от съответният клуб.
5. Участниците в държавното първенство, републикански турнири и купи трябва
да бъдат задължително с добоци, стандарт SASUNG, одобрени от БФ Таекуон-До ITF.
6. Организаторите на държавно първенство, републикански турнири и купи,
трябва да подсигурят търговска площ от минимум 6 кв.м за продажба на спортни стоки
от „Бу-До” ЕООД изключителен представител на БФ Таекуон-До ITF.

