
Европейско първенство за мъже и жени - кумите

Европейско първенство за мъже и жени ката

24-25.04.2020
Stans, 

Switzerland

юли.20

ное.20 Samobor, Croatia

Европейско първенство за юноши и девойки - кумите

Европейско първенство за юноши и девойки - ката

Европейско първенство за кадети и кадетки- кумите 

Европейско първенство за кадети и кадетки-  ката

Европейско първенство за мъже и жени до 21 години

* ПОДЛЕЖИ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ОС

Хасково*

Национално първенство за деца - 10, 12 и 14 г. ката*

22.02.2020 Съдийски семинар София

19.10.2019

Национална купа "Пловдив" за деца 14 години - кумите                                                      

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ

НАПРАВЛЕНИЕ „WKO”

Национално първенство за кадети и кадетки - кумите                                   

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

2020

София

Румъния

Swiss Open Championship 2020

Шумен

 Шумен 

09.05.2020

Пловдив

Национално отборно първнество за юноши*

ПловдивНационална купа "Пловдив" за  деца 12 години -  кумите                                                      

Национална купа "Пловдив" за деца 10 години - кумите                                                      

23rd BRANKO BOŠNJAK MEMORIAL 

Национално първенство за деца 10 години - кумите                                                      

ОК „Черно море“ за кадети и кадетки – кумите                                            

ОК „Черно море“ за юноши и девойки – кумите              

Национално първенство за деца 12 години - кумите                                                      

 31 октомври / 

07 ноември 

2020

Национална купа "Пловдив" за деца 14 години - кумите                                                      

Национално отборно първенство за кадети*
17 /24* 

октомври 2020

Национално първенство за мъже и жени - кумите                                                   

Национално първенство за мъже и жени  - ката 

Национално първенство за мъже и жени – втора дивизия                                                        

Севлиево

НТ "Мадарски конник " за мъже и жени - ката

Национално първенство  за юноши и девойки  - кумите

Национално първенство  за юноши и девойки  - ката

Грузия3-4.04.2020

11.04.2020

22.03.2020

Национално първенство за деца 14 години - кумите                                                      

23.02.2020

13/14.06.2020

ное.20

ОК „Черно море“ за мъже, втора дивизия    – кумите                                                     
ОК „Черно море“ за деца  - кумите /2006, 2007 и  20078 г./

Литва
Европейско първенство за мъже и жени - абсолютна 

категория

Национално първенство  за кадети и кадетки - ката

НТ "Мадарски конник " за мъже и жени - кумите 

Бургас   

Национална купа "Пловдив" за деца 10 години - кумите                                                      

Национална купа "Пловдив" за  деца 12 години -  кумите                                                      

Летен технически лагер


