РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на Национален преглед по Полицейска лична защита
и Републиканско първенство по карате за служители на МВР
В съответствие с Общия регламент за организиране и провеждане на Републикански
преглед по полицейска лична защита (рег. № 101480-25/14.02.2020 г.), утвърден от Главния
секретар на МВР, от 09 до 11 септември 2020 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: „Спортна асоциация – МВР“.
ІІ. Време и място за провеждане: 09 - 11.09.2020 г. в Спортен комплекс „Аквалайф” град
Кранево.
ІІІ. Правила за провеждане:
Полицейска лична защита – дисциплина „Полицейска практика”, съгласно Общия
регламент за организиране и провеждане на републиканския преглед по полицейска лична
защита за 2020 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 – отбори класирали се от първо до трето място на
проведените зонални първенства.
- Карате – служители участвали на семинарите по време на зоналните първенства,
запознати и трениращи по правилника на Световната карате федерация (WKF).
V. Необходими документи:
1. Регистрационната форма, с която да потвърдите участието на служителите
(Приложение 1) се изпраща в „Спортна асоциация – МВР“ до 02.09.2020 г.
За заявки, получени след определения срок, организаторите не поемат ангажименти за
настаняване и поемане на разходите.
2. Списък на участниците, заверен от ръководителя на структурното звено и от
председателя на спортния клуб.
3. Служебна карта удостоверяваща самоличността и служебното съответствие.
4. Предсъстезателен и периодичен медицински преглед.

VІ. Екипировка:
- Карате – бяло кимоно, а за дисциплината „кумите“ – утвърдени от WKF карате
протектори за ръце и крака (сини и червени), боди протектор, нагръдник за жените, колани
(сини и червени) и протектор за зъби.
- ПЛЗ – униформено облекло със спортни обувки или кимоно.
ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
ЕКИПИРОВКА !!!
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 Общият регламент за организиране и провеждане на
Републиканския преглед по ПЛЗ) – купи.
VІІІ. Ръководство на първенството:
Спортно-техническа комисия:
Председател: инспектор Тони Петров – главен инструктор ПЛЗ, ЦБПС – Академия МВР.
Членове:
1. инспектор Милен Веселинов Генчев – старши инструктор ПЛЗ, ЦБПС – Академия
МВР.
2. ст. инспектор Станислав Илиев Карастоянов – Началник група „Експертна дейност“ –
ГПУ Варна, РДГП Бургас.
ІХ. Техническата конференция ще се проведе от 17.00 часа на 09.09.2020 г. в хотел „Спорт“
на Спортен комплекс „Аквалайф”, Кранево.
Х. Програма:
09.09.2020 г. (сряда)
14.00 –17.00 ч. – Настаняване
17.00 –18.00 ч. – Техническа конференция и съдийски курс ПЛЗ
18.00 – 19.30 ч. – Семинар по ПЛЗ
10.09.2020 г. (четвъртък)
09.00 – 11.00 ч. – ПЛЗ елиминации, карате ката – елиминации
11.00 – 11.30 ч. – Официално откриване
11.30 – 12.30 ч. – ПЛЗ и карате ката – финали
14.00 – 17.00 ч. – Карате кумите – индивидуално и отборно
11.09.2020 г. (петък)
10.00 – 11.00 ч. – треньорска среща и изпит техническа степен по ПЛЗ
12.00 ч. – отпътуване
ХІ. Адрес за кореспонденция:
1408 София , ул. Балша № 18, стадион „Раковски”
Информация на тел.: 25 892; 0898 706 780 – Тони Петров, 0888 850 410 – Станислав
Карастоянов
Служебна ел.поща: Деловодство ЦБПС, e-mail: office@sa-mvr.com
ГЕН. СЕКРЕТАР НА
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“:
(п)
ЧАВДАР АТАНАСОВ
Приложение 1
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