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 Републиканския преглед по
полицейска лична защита (рег.№ 101480-27/21.03.2017 г.), утвърдена от Главния секретар
на МВР, от 30.08. до 01 09.2017 г. в град Кранево 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: 30.08. – 01.09. 2017 г. – спортна зала на „Спортнотуристически комплекс Аквалайф”, град Кранево.
ІІІ. Правила за провеждане:
Полицейска лична защита – дисциплина „Полицейска практика”, съгласно Наредбата за
организиране и провеждане на Републиканския преглед по полицейска лична защита за
2017 г.
Карате - дисциплини „ката“ и „кумите”, съгласно съдийския правилник на Световната
карате федерация /WKF/, публикуван на сайта: www.karatebg.org .
ІV. Право на участие:
Полицейска лична защита – всяка дирекция участва с един отбор, включващ двама
състезатели и треньор. Право на участие с два отбора имат СДВР, Академия на МВР,
ОДМВР Бургас, ОДМВР Пловдив и ОДМВР Сливен.
Карате – спортните клубове заявяват за участват само състезатели, запознати и тренирали
по спортния правилник на Световната карате федерация /WKF/.
V. Необходими документи:
1. Регистрационната форма за участие (Приложение 1) се изпраща в „Спортна асоциация –
МВР“ до 10.08.2017 г.
За заявки получени след определения срок, организаторите не поемат ангажименти за
настаняване и поемане на разходите.
2. Списък на участниците, заверен от директора на дирекцията или от председателя на
спортния клуб.
3. Служебна карта, пропуск или други документи удостоверяващи самоличността и
служебното съответствие.
4. Предсъстезателен и периодичен медицински преглед.
VІ. Екипировка:
- Карате – бяло кимоно, а за дисциплината „кумите“ - протектори за ръце и крака (сини и
червени), боди протектор, нагръдник за жените, колани (сини и червени), протектор за
зъби.
- ПЛЗ - униформено облекло или кимоно и спортни обувки.

VІІ. Класиране и награди:
1. Индивидуално карате - медали и дипломи.
2. Отборно ПЛЗ - купи 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:
Спортно-техническа комисия:
Председател: инспектор Тони Петров – ЦБПС при Академия на МВР
Членове:
1.ст. инспектор Ангел Ленков Стефанов – ОДМВР Плевен, РУ Пордим
2.ст. инспектор Станислав Илиев Карастоянов – началник група „Експертна дейност“, ГПУ
Варна, РДГП Бургас
Съдийски състав:
ПЛЗ:
1.Николай Йовков Костов – ГДГП – РДГП Бургас
2.Марио Методиев Илиев – Академия на МВР
3.Румен Димитров Григоров – Академия на МВР
4.Христо Колев Христов – ОДМВР Габрово
5.Диан Димитров Стоянов – ОДМВР Сливен
6.Емил Митков Ковачев – ОДМВР Смолян
7.Гочо Митков Гочев – ОДМВР Хасково
8.Румен Тодоров Коларов – ОДМВР Бургас
9.Радослав Христов Терзиев – СДВР
10.Милен Иванов Бочев – ОДМВР Ловеч, РУ Троян
Карате:
1.Станимир Павлов Недялков – ОДМВР Плевен, РУ Пордим
2.Калин Павлов Крумов – ОДМВР Перник
3.Ариф Нихатов Арифов – ОДМВР Добрич, РУ Каварна
4.Мариян Руменов Петров – Академия на МВР - ЦСПП Варна
5.Тодор Христофоров Владимиров – ОДМВР Велико Търново
6.Пламен Пeтров Първанов – РДГП Драгоман, ГПУ Чипровци
ІХ. Техническата конференция ще се проведе от 19.00 часа на 30.08.2017 г. в Спортнотуристически комплекс Аквалайф”, град Кранево.
Х. Програма:
30.08.2017 г. (сряда)
14.00 – 16.00 ч. – Настаняване
17.00 – 19.00 ч. – Съдийски семинар и технически семинар по ПЛЗ
19.00 – 20.00 ч. – Техническа конференция
31.08.2017 г. (четвъртък)
09.00 – 11.30 ч. – ПЛЗ елиминации
11.30 – 12.00 ч. – Официално откриване
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