
 
До : 
ДО клубовете членове на БККБМТ 
Лицензираните съдии татами стилове на БККБМТ 
Желаещите да придобият съдийски права татами стилове на БККБМТ 
 

ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО - ПОКАНА 
 

Уважаеми колеги! 
 
С настоящето Ви информирамe, че с цел на повишаване на квалификацията и ефективността на 
работата на съдиите на БККБМТ направление татами, на основание на решение на УС на БККБМТ 
предстои приемане на нов актуализиран статут на съдиите на БККБМТ, включително преатестиране на 
всички  съдии направление татами, като новите лицензи ще се издават за определен срок съгласно 
новия статут на съдиите. 
 
За реализиране на горното БККБМТ оганизира следните съдийски семинари : 
 
1. Еднодневен съдийски семинар татами стилове в гр. София - обучение теория и практика във 

всички татами стилове съгласно действащия правилник на WAKO, пробен изпит. 
Дата на провеждане : 28 Май 2017 г. От 10,00ч 
Място на провеждане : Тренировъчна зала на СК „Иккен“, г. София, бул. Александър Малинов 51 
Водещи : Иван Иванов, Деница Миленкова, Митко Костадинов 
Пътни разходи на участниците извън София и обяд за всички участници се покриват от БККБМТ. 

 
2. Информираме всички клубове на БККБМТ, че България бе избрана за домакин на първия 

международен съдийски тренировъчен лагер – татами стилове на WAKO. Същият ще се 
проведе в Банско по време на летния лагер-сбор на националните отбори. В него ще 
участват всички членове на съдийския комитет на WAKO - татами стилове международни 
съдии от различни национални федерации.  
В рамките на межднародния съдийски тренировъчен лагер, БККБМТ организира двудневен 
съдийски семинар татами стилове за български съдии : обучение теория и практика във 
всички татами стилове съгласно действащия правилник на WAKO, изпит за подновяване и 
придобиване на съдийски права! 
Дата на провеждане : 28-90 Юли 2017г.  
Място на провеждане : Банско/Разлог, хотел Терра Комплекс – в рамките на летния лагер-сбор на 
националните отбори 
Водещи : Брайън Бек – Главен съдия на WAKO стилове, членове на съдийския комитет 
татами стилове на WAKO 
БККБМТ поема разходите на участниците в семинара – хотел, храна, пътни. 
 
Моля всички желаещи да заявят участието си в семинара в София – до 20 Май, в семинара в 
Банско – до 20 юни 2017. 
Заявки и информация към Деница Миленкова 
e-mail : deni_milenkova@abv.bg 
тел.0888 7447700 
ДАТА: 12.05.2017  
 
Ръководител съдийски апарат направление татами : 
Иван Иванов     


