ХІІ ОТВОРЕНО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ДЖУ ДЖИЦУ
ТЕХНИЧЕСКИ И СЪДИЙСКИ СЕМИНАР
Зала Младост, град Димитровград – 28-29.05.2016 год.

Организатори: Българска джу джицу федерация и Спортен клуб „Бугари“ - Димитровград
Време и място на провеждане:
Съдийски и технически семинар - 28.05.2016 г , Спортна зала Младост, Димитровград
Отворено държавно първенство по джу джицу - 29.05.2016 г , Спортна зала Младост, Димитровград
Документи: Документ за самоличност, здравна застраховка, пред състезателен и периодичен медицински
преглед .
Екипировка: Съгласно правилника на Международната джу джицу федерация (JJIF).
Награди: Индивидуално – медали и дипломи, Комплексно – купи.
Право на участие: Картотекирани състезатели от БДДФ и клубове по покана от организаторите , членуващи в
лицензирани спортни организации и запознати с правилника на Международната джу джицу федерация (JJIF)
Заявки за участие : В срок до 25.05.2016 г. се изпращат на имейл адрес: events.karate@gmail.com
Информация относно заявките може да получите от Румен Атев, тел. 0878 499 483.
Регистрацията ще се проведе в Спортна зала „Младост“ , гр. Димитровград .
Включва: Заплащане на годишния клубен членски внос , картотека и вноска участие, представяне на документ
за самоличност, застраховка, пред състезателен и периодичен медицински преглед , теглене на състезателите,
подпис от треньора на заявеният стартов списък
Съдийски и технически семинар - 12. 00 - 13. 00 ч на 28.05.2016 г
Отворено държавно първенство по джу джицу - 18.00-19.30 ч на 28.05.2016 г

--

Забележка: Клубове не заплатили годишен членски внос за 2015 и 2016 година до 28.05.2016 г няма да бъдат
допуснати до участие в спортния календар на федерацията и ще бъдат предложени за отпадане от
членство от БДДФ и съответно предлагани за отнемане на регистрацията в ММС и МП. За отпадането
им ще бъдат уведомени и Общините на чиято територия се намират.
Съдийство:
- Файтинг и Дуо система - Главен съдия - Мартин Матеев, 0878 339 042
- Специална защита – Главени съдия - Тони Петров, 0898 706 780
- Не ваза - Главени съдия Станислав Карастоянов, 0888 850 410

Съдиите на първенството ще бъдат определени от главните съдии след съдийския семинар. Съди не
присъствали на съдийския семинар няма да имат право да съдийстват на състезания от спортния календар
на федерацията през 2016 година.
Финансови условия:
Вноска участие: Файтинг система и Не ваза – 20 лв на участник, Дуо система и Специална защита – 30 лв на
отбор. За участници от организации не членуващи в БДДФ: Файтинг система и Не ваза – 30 лв на участник,
Дуо система и Специална защита – 40 лв на отбор
Вноска картотека – 5 лв на участник, Технически и съдийски семинар - безплатен
Информация относно:
Настаняване – Гочо Гочев- тел. 0898 701 767, e-mail: gochu13@abv.bg
Организация на първенството – Николай Христев , тел. 0879 101 133 , e-mail: nikkoo@mail.bg

-

Дисциплини и категории:

Възрастова
група
Навършили 15 год.
и не навършили 18
год. към 29.05.2016

Навършили 18 год.
към 29.05.2016

Дуо система и
Специална защита
Дуо система - мъжмъж /жена-мъж/ микс
по 3 свободни
техники от І,ІІ, ІІІ и ІV
група
Дуо система - мъжмъж /жена-мъж / микс
по JJIF
Специална защита оупън

Файтинг
Мъже
Жени
46 кг,50 кг, 55 кг 40 кг, 44кг, 48 кг
60 кг, 66 кг, 73
52 кг,57 кг, 63 кг
кг, 81 кг, +81 кг 70 кг, +70 кг

Не ваза
Мъже
жени
62 кг, 69 кг
49 кг, 55 кг,
77кг , 85 кг,
62 кг, 70 кг,
+ 85 кг
+70 кг

56 кг, 62 кг, 69
кг, 77 кг, 85 кг,
94 кг, + 94 кг

62 кг,69
кг,77 кг, 85
кг, 94 кг +94
кг,
абсолютна

48 кг, 55 кг, 62
кг, 70 кг, + 70 кг

С решение на Организационната комисия категориите могат да се променят с цел равномерно
разпределение на конкурентите. В заявките да се посочат и реалните килограми на състезателя.
Програма:
28.05.2016 г – Технически и съдийски семинар
12.30 – 13.00 ч - Регистрация за технически и съдийски семинар
13.00 – 15.20 ч – Съдийски и технически семинар по Дуо система и Не ваза
15.30 – 17.50 ч – Съдийски и технически семинар по Файтинг система
18.00 – 19.30 ч – Изпит за техническа степен
и Регистрация за Отворено държавно първенство по джу джицу

55 кг,62 кг
70 кг,+70 кг

29.05.2016 г – ХІІ Отворено държавно първенство по джу джицу
Начало: 9.00 – 09.30 ч – Брифинг на съдии и треньори
Час
09.30 – 11.30
11.30 – 15.30

Татами 1

Татами 2`

Дуо система - елиминация
и финали
Файтинг система 15-18 г. –
елиминация и финали

Специална защита елиминация
Файтинг система +18 г. –
елиминация
Официално откриване

Не ваза 15 – 18 г елиминация и
финали
Не ваза 15 – 18 г и + 18 г
елиминация

Файтинг система +18 г финали

Не ваза + 18 г финали

Не ваза + 18 г финали

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

Татами 3

Председател Спортно техническа комисия:

Президент БДДФ

Г. Гочев

Т. Борисов

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
За ХІІ Отворено Държавно първенство по джу джицу
ДУО СИСТЕМА
ИМЕ ФАМИЛИЯ , ПОЛ
1.
2.
1.
2.
1.
2
1.
2.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА
ИМЕ ФАМИЛИЯ
1.
2.
1.
2.

ФАЙТИНГ СИСТЕМА И НЕ ВАЗА
№ ИМЕ ФАМИЛИЯ, ПОЛ

ДИСЦИПЛИНА

ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ
ГРУПА

РЕАЛНИ
КИЛОГРАМИ

ТРЕНЬОР: ………………………………………..

