РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на Национален преглед по „Полицейска лична защита”
и Републиканско първенство по карате за служители на МВР
В съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на
Републикански преглед по „Полицейска лична защита” (Рег.№ 151/
28.03.2013 г.), утвърдена от Главния секретар на МВР и Председател на
Спортната асоциация на МВР, от 07 до 09 октомври 2013 година в град
Правец ще се проведе трети етап – финално състезание по „Полицейска
лична защита” и Републиканско първенство по карате за служители на
МВР.
І. Организатор:
Спортната асоциация на МВР.
ІІ. Време и място за провеждане:
07 - 09 октомври 2013 година Спортна зала „Лукоил” град Правец.
ІІІ. Правила за провеждане:
Полицейска лична защита - дисциплината „Полицейска практика” и
Карате - дисциплина „Кумите”, ще се проведат съгласно Наредбата за
организиране и провеждане на Републиканския преглед по Полицейска
лична защита 2013 г.
Заблежка:
1. Съдииския правилник на Световната карате федерация /WKF/ е
публикуван на сайта: www.karatebg.org
2. Участниците в дисциплината „Кумите” да са запознати и тренирали
по спортния правилник на Световната карате федерация.
ІV. Право на участие:
Всяка дирекция участва с по един отбор по ПЛЗ и Карате. Състезатели
в дисциплината „Кумите” не взели участие на семинарите проведени по
време на зоналните първенства през 2013 година не се допускат до
участие.

V. Необходими документи:
1. Заявка за участие представена в Спортна асоциация на МВР до
02.10.2013 година.
2. Списък на участниците, заверен от Директора или от Началника на
звено „Човешки ресурси”.
3. Служебна карта или други документи удостоверяващи самоличността
и служебното съответствие.
4. Предсъстезателен медицински преглед.
Внимание!
За заявки получени след определения срок, организаторите не
поемат ангажименти за настаняване и поемане на разходи.
VІ. Екипировка:
- Карате - кимоно - бяло, протектори за ръце и крака - сини и
червени, колани - сини и червени, протектор за зъби.
- ПЛЗ - Униформено облекло и леки спортни обувки
VІІ. Класиране и награди:
1. Индивидуално карате - медали и дипломи
2. Отборно ПЛЗ - медали и дипломи
3. Отборно карате - купи, медали и дипломи
4. Комплексно (съгласно таблица 2 от Наредбата за организиране и
провеждане на Републиканския преглед по ПЛЗ) - купи.
VІІІ. Ръководство на първенството:
1. Председател на спортно-техническа комисия: Гл. полицай Михаил
Несторов - главен сътрудник в отдел „ЦБПС” при САД „Човешки
ресурси”.
2. Председател на съдийска комисия: Главен инспектор Тони Петров отдел „ЦБПС” при САД „Човешки ресурси”.
3. Председател на организационния комитет: Комисар Любчо Симеонов
Василев, Началник на РУП Правец, ОД на МВР София.
4. Съдии Карате:
- Инспектор Калин Павлов Крумов, служител в СПС - СДВР, I-ви
сектор, 3-та група.
- Мл. Авто- контрольор Станимир Павлов Недялков, служител в
РУП Пордим, ОД МВР Плевен.
- Гл. поллицай Пламен Василев Колев, служител в РУП Червен
Бряг ОД на МВР Плевен.
- Инспектор Ангел Ленков Стефанов, служител в РУП Пордим ОД
на МВР Плевен.

5. Съдии Полицейска лична защита:
- Инспектор Венцислав Костадинов Георгиев, служител в СПС,
група Бързо реагиране, ОД на МВР Пловдив.
- Инспектор Милен Иванов Бочев, служител в РУП Троян, ОД МВР
Ловеч.
- Ст. инспектор Красимир Василев Кирилов, служител в СТЗБД към
ОД на - МВР Русе.
- Гл. инспектор Марио Методиев Илиев, служител Ст. преподавател
ЛЗФП – Академия МВР.
- Комисар Николай Йовков Костов, Н-к сектор ОДГ при РДГП
Бургас.
- Ст.инспектор Станислав Илиев Карастоянов, Н-к група експертна
дейност ГПУ Варна РДГП Бургас
- Ст. инспектор Емил Митков Ковачев, Н-к група охранителна
полиция към РУП Чепеларе ОД МВР Смолян.
ІХ. Техническата конференция ще се проведе на 07.10.2013 г. от 18.00 ч.
в спортна зала „Лукоил”, град Правец.
Х. Програма
Понеделник – 07 октомври 2013г.
13.00 ч.
14.00 – 16.00 ч.
степен
16.00 – 18.00 ч.
18.00 – 19.00 ч.

- Пристигане и настаняване на отборите
- Семинар по ПЛЗ с участниците в изпита за техническа
- Изпит техническа степен
- Техническа конференция за състезанието

Вторник – 08 октомври 2013 г.
09.00 – 12.00 ч.
12.00 – 13.00 ч.
13.00 – 15.00 ч.
15.00 – 16.00 ч.
16.00 – 16.30 ч.
16.30 – 17.30 ч.
17.30 ч.

- Елиминация ПЛЗ.
- Обедна почивка.
- Елиминация ПЛЗ и карате индивидуално.
- Елиминация карате отборно.
- Официално откриване.
- Финали и награждаване.
- Отпътуване на близо живущите отбори.

Сряда – 09 октомври 2013 г.
10.00 ч.

- Отпътуване на далечно живущите отборите

ХІ. Адрес за кореспонденция:
1408 София , ул. Балша №18, стадион „Раковски”
Телефони за допълнителна информация: 25 892; 0898 706 780 – Тони
Петров, 0888661528 – Михаил Несторов
Факс: 954-90-83
Служебна ел.поща: Деловодство ЦБПС e-mail: office@sa-mvr.com
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ” – МВР:
КОМИСАР
(ИВАН МЛАДЕНОВ )

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
Дирекция
Ръководител(Треньор)
на отбора

име, презиме, фамилия

телефон за контакт

Дисциплина “Полицейска практика”
име, презиме, фамилия

длъжност

Техническа
степен

длъжност

Техническа
степен

Отбор
Дисциплина “Кумите”
Мъже

име, презиме, фамилия

кат. до 75 кг.
кат. до 84 кг.
кат. + 84 кг.

Отборно мъже

Жени опън
ИЗПИТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СТЕПЕН
Дирекция
Главен инструктор

име, презиме, фамилия

име, презиме, фамилия

телефон за контакт
длъжност

трудов стаж в
МВР

Притжавана
техническа
степен

