Карате клуб "Атнес"
Неделя, 8 Ноември 2020

СКК „Атнес” - Троян
Адрес: ул.”Васил Левски” №199
e-mail: atnes@abv.bg

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ПЕТРОВ АТЕВ – тел. 0878104044,0897899510;
2. ТРЕНЬОРИ: ЕМИЛ АТЕВ, ПАВЛИН ДИШЕВ, ПЛАМЕН МОШЕКОВ, ВЛАДИСЛАВ ШИШКОВ, РУМЕН АТЕВ,
СИМЕОН ДЕРМЕНДЖИЕВ;
3. КАРАТЕ-КЛУБ „АТНЕС” е учреден през 1990год. в Троян от сенсей Емил Атев - дипломиран
инструктор по карате,самозащита за граждани,полицейска лична защита и ръкопашен бой в армията.
През 1992г. е приет за член на БНФК ( Българска Национална Федерация Карате), като от този момент
започва и активното участие в състезания от спортния календар на федерацията.Още същата година
Милен Наков печели първия медал за клуба, а през 1994г. идва и първият златен медал от Държавно
първенство,спечелен от Мариан Вачевски. Две години по- късно, през 1996г. , Цветомир Стоилов печели
първи медал при мъжете. През 1997г. клубът е лицензиран от ММС и е приет за член на IKGA(
International Karate Goju-kai Аssociation) със седалище в Токио/Япония/.
Освен участието в събития със състезателен характер, трениращите и треньорите ежегодно взимат
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участие в множество лагери, семинари и демонстрации. Редовно се полагат изпити за технически
степени – кю/дан.Друга добра практика, станала традиционна след 2007г. са международните
семинари по специализирана самозащита организирани от КК”Атнес”. Гост-инструктори в Троян са
световно признати специалисти и майстори на бойните изкуства.Многократно гост е сенсей Фернандо
Серано – 7 дан, национален треньор на Испания.През 2008 год. гостува шихан Кони Ферм – 7дан
-двукратен Европейски шампион;треньор на националния отбор на Швеция и вицепрезидент на
Европейска Годжу-кай Федерация. През 2009год. гостува сенсей Нукина Нобоюки – 5 дан; световен
шампион по карате;капитан на националния отбор по карате на Япония и международен
инструктор.Редовен гост-инструктор на Клуба е шихан Тони Петров – 6 дан Джу-джицу; 4 дан Карате; 6
дан Полицейска лична защита и главен инструктор на МВР.Всяка година в Троян се провеждат
лагер”Айдушко сборище” и детско състезание „Костенурки – нинджа”.
От 2018 година СКК”Атнес”,благодарение съдействието на Община Троян, разполага с една от най –
модерно оборудваните специализирани тренировъчни бази в страната – „Арена Атнес”,където над 70
деца и подрастващи спортуват ежедневно.
4. ИЗЯВЕНИ СПОРТИСТИ: Красимир Лалев,Цветомир Стоилов,Павлин Дишев,Пламен Мошеков,Минко
Гечев,Дочо Цвятков,Десислава Станева,Рени Димитрова,Айгюн Алиосманов,Стефан Пачков и др.
5. РЕЗУЛТАТИ 2017: Участие в 26 състезания и 9 лагера и семинари, 9 национални състезатели, 40
картотекирани, 5 организирани домакински събития в Троян, 130 общо практикуващи в Клуба, 160
спечелени медали – от тях 10 златни от Държавни първенства и две шампионски титли от Световно по
годжу-рю карате.
6. КОНТАКТИ: е-mail: atnes@abv.bg; Фейсбук група „Карате-клуб „Атнес”;
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