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ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
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СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
ЧЛЕНОВЕ НА БФ „СТРЕЛБА

 
 
 
  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

 
  Българска федерация
вземете участие в Държавното
кадети/кадетки, олимпийски стил
 
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
28-30.08.2020 г., Спортен стадион
 
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Според Наредбата на БФСЛ за
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Петък – 28.08.2020 г. 

• 18:00 ч. – Официална тренировка
• 20:10 ч. – Техническа конференция

Събота – 29.08.2020 г. 
• 09:00 ч. – Загрявка – 
• 09:40 ч. – Откриване на

• 09:50 ч. – Начало на квалификациите
• 13:00 ч. – Загрявка – 
• 13:40 ч. – Начало на квалификациите

• 16:30 ч. -  Отборни елиминации

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН

„ТРАКИЕЦ-САДОВО” гр. САДОВО

Садово, ул. „Иван Вазов” №2, тел.: 03118/22-50; факс

e-mail: sk.trakiec.sadovo@abv.bg 
 

ПОКАНА 
ЗА 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ОТКРИТО – САДОВО

 
 

 
СТРЕЛБА С ЛЪК”  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ

Българска федерация стрелба с лък и ОМСК „Тракиец-
жавното първенство на открито за мъже/жени

олимпийски стил и компаунд. 

НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
Спортен стадион в гр. Садово. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
на БФСЛ за 2020 год. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

фициална тренировка 
ехническа конференция 

 мъже/жени, младежи/девойки, кадети/кадетки
Откриване на турнира 

Начало на квалификациите – мъже/жени, младежи/девойки
 мъже/жени - компаунд 

Начало на квалификациите – мъже/жени - компаунд 

Отборни елиминации и смесени отбори. 

МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ 
САДОВО 

факс: 03118/25-00; 

САДОВО’2020 

ТРЕНЬОРИ, 

-Садово” ви канят, да 
мъже жени, младежи/девойки, 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

кадетки - рекърв 

девойки - рекърв 

 



Неделя – 30.08.2020 г. 
• 09:00 ч. –  Загрявка рекърв и компаунд 

• 09:45 ч. –  Начало на индивидуалните елиминации 

• Около 15:30 ч. -  Награждаване и закриване на турнира 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в 
програмата, без да се променя началният час на състезанието. 
Подробна програма ще ви бъде изпратена допълнително, след като се получат всички 
заявки от спортните клубове и се уточни броя на наличните щитове. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  

• Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели спортни 
екипи и затворени спортни обувки, съобразени с правилника за провеждане на 
състезания. 

• Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията няма да бъдат 
допускани за участие в съответното състезание. 

 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
Ръководителя или треньора на отбора е длъжен в деня на официалната тренировка /по 
изключение не по-късно от 1 час преди започване на състезанието/ да представи на 
главния съдия или на главния секретар следните документи: 

- Актуален списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в 
един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и 
подпечатан с печат на клуба; 

- Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на 
Министерство на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на 
здравното заведение. 

- Копие от списъка за картотекиране на състезателите за спортно-състезателната 
2019/2020 година, подписан и подпечатан от БФСЛ. 

 
СРОКОВЕ: 
1. Да се изпрати задължителна предварителна заявка за участие по имейл до 18.08.2020 
г., която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите 
и ръководителите. Заявката да се пусне до ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”, с копие до 
БФСЛ. 
2. При промяна в предварителната, да се изпрати окончателна заявка за участие по 
имейл до 23.08.2020 г., която да се пусне до ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”, с копие до 
БФСЛ. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
При повече от една, каквато и да е промяна от финалната заявка, гостуващият клуб трябва 
да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/ на 
състезател, на промяна. 



 
НАГРАДИ: 

• Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали; 
• Отборно класиране: от първо до трето място – купи. Смесени отбори –медали. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Ръководителят /треньорът/ на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите 
за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и не 
се явят в определеното време за награждаване, губят право на наградата и награден фонд. 
 
ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: 
На Държавните първенства БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на 
състезанията – наем база, транспорт на щитове, съдийски хонорари, награди и др., а 
клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели. 
 
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ: 
1. Главен съдия – допълнително ще се уточни 
2. Компютърна обработка на резултатите /секретар/ - допълнително ще се уточни 
3. Директор на стрелбата – допълнително ще се уточни 
4. Съдия на линията на стрелба – допълнително ще се уточни 
 
ХОТЕЛ И ТРАНСПОРТ: 
Предлаганите хотели са на около 20-тина мин. с кола от стрелбището, с които обаче не 
са договаряни цени и условия: 

• Хотел Родопи гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” 12 
• Телефон за връзка с хотела 032 23 53 53 или 0888 88 61 08 

• Парк хотел Пловдив, бул. „Санкт Петербург” 58, тел.: 032/811856 

• Мотел – с. Чешнегирово /Самолета/ – тел.: 0888943581 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 
Илияна Цонева - 0884035957 
Катя Михайлова – 0882384638 
 


