
                                                 
      

    ПОКАНА 
ЗА „II - РИ ТУРНИР ЗА КУПАТА НА КМЕТА НА 

 гр. ЕЛИН ПЕЛИН“, 11-13.06.2021 г. 
 
  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

СК „Габарит“ и  СК „Феникс Арчъри“ съвместно с община Елин Пелин Ви канят 
да вземете участие във „II  -  ри 

турнир на открито за купата на кмета на гр. Елин Пелин, 
за мъже/жени, младежи/девойки, кадети и кадетки в дисциплините олимпийски стил и 
компаунд. 
 
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
11-13 юни 2021 г. гр. Елин Пелин, футболният стадион на града. 
Местоположение:  
GPS координати: 42.675717, 23.602354 
Вижте къде се намира в Google:  
https://bit.ly/3hEAjnZ  
 
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:  
Според Наредбата на БФСЛ за провеждане на състезания 2020/2021 г.  
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  
Петък –11.06.2021 г.  
19:00 - 20:30 ч. – Официална тренировка  
20:35 ч. – Техническа конференция  
 
Събота –12.06.2021 г.  
09:00 - 09:40 ч. – Прострелка 
09:45 - 09:55 ч. – Откриване на състезанието 
10:00 - 11:20 ч. – Квалификации 1  
11:40 - 13:00 ч. – Квалификации 2  
13:20 - 14:00 – 1/16 Елиминации.  
14:00 ч. – Отборни елиминации 
 
 
 



Неделя –13.06.2021 г. 
09:00 - 09:40 ч. – Прострелка  
09:45 ч. – Индивидуални елиминации  
14:00 ч. – Награждаване и закриване на състезанието  
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 окончателни заявки от 
спортните клубове.  
  
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  

� Актуален списък на състезателите в различните дивизии и възрастови групи, в 
един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов 
заместник и подпечатан с печата на клуба. 

 
СРОКОВЕ:  
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 01.06.2021 г., която да 
съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и 
ръководителите. Заявката да се пусне до Светлана Иванова - svetka.ivanova@abv.bg, 
Иван Божев – iv_bojev@abv.bg, с копие до БФСЛ -  bfsl@abv.bg.  
2. Да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 06.06.2021 г., в която да 
се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до Светлана Иванова - 
svetka.ivanova@abv.bg, Иван Божев – iv_bojev@abv.bg, с копие до БФСЛ -  bfsl@abv.bg. 
 
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

� Такса участие за мъже/жени (рикърв и компаунд) – 20,00 лева 
� Такса участие за младежи/девойки, кадети и кадетки (рикърв и компаунд) – 

10,00 лева 
ЗАБЕЛЕЖКА: След като предоставят своите документи на съдийската маса и се 
регистрират за участие в състезание водачите на отбори (треньорите) трябва да 
заплатят таксата за участие на своите състезатели. Таксите трябва да бъдат заплатени 
най-късно до 15 минути, преди началото на загрявката на 12.06 (събота), т.е 08:45 ч. 
  
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ: 
1. Предварителната заявка или отказ за участие в състезание е задължително за всички 
клубове членове на БФСЛ и се изпраща по имейл, най-късно 10 дни преди датата на 
състезанието. Един ден след края на срока за подаване на предварителна заявка, ако 
такава не е изпратена, се счита за отказ и загуба на право за участие в състезанието. 
Предварителната заявка трябва да съдържа броя на треньорите, ръководителите и 
състезателите по дивизии и възрастови групи, в които ще се състезават. Задължително е 
заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ! Ако заявката не бъде изпратена до 
клуба домакин и до БФСЛ се счита за изпратена.  
2.Окончателна заявка за участие се изпраща САМО в случай на промяна на 
предварителната. Окончателната заявка се изпраща по имейл най-късно 5 дни преди 
датата на състезанието /официалната тренировка влиза във времето за провеждане на 



състезанието/. Заявката да се пусне
изпратена до клуба домакин и до
3.Състезатели, които не са картотекирани
картотека към датата на финалната
4.Всяка заявка изпратена след
заявката и се санкционира по установения
 
НАГРАДИ:  
• Лично класиране: от първо до
• Отборното класиране: от първо
• Отборът спечелил най-много
 
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:  
Главен съдия: Иван Божев 
Директор на стрелбата: Калина
Съдии на линията: Мартин Мат

Компютърна обработка: Виктор
 
ХОТЕЛИ:  

� Хотел “ Димоли“ ( гр.
http://m.bulrest.com/properties/sofia/
 

� Хотел "Диана 3" (гр.София
www.hoteldiana3.bg 
 

� Хотел БАН - "Дом на Учения
+ 359 2 8702140; +359 2 8710009; +359 875 205115
Адрес: кв. Гео Милев бул. „Шипченски

http://www.domnaucheniya.com/
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
Спортните клубове са длъжни
екипи, съобразени с правилни
облекло не отговаря на изискванията
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Мартин

 
 
 

 

Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ. Ако заявката
домакин и до БФСЛ се счита за неизпратена.  

които не са картотекирани или за които не е изпратена
датата на финалната заявка, не се допускат до участие в състезанието
изпратена след срока за окончателната заявка се счита

ра по установения ред. 

от първо до трето място във всички категории – медали
класиране от първо до трето място – медали.  

много медали, печели купата на кмета! 

Калина Ханева 
Мартин Матев, Даниела Гигова 

обработка Виктор Върбанов, Костадин Стоянов 

гр.Елин Пелин) - 0877 806 080   
http://m.bulrest.com/properties/sofia/-3333.html 

гр.София) - 02/862-29-96; 0888006179 

Дом на Учения"  (гр.София)  
+ 359 2 8702140; +359 2 8710009; +359 875 205115 

Милев бул. „Шипченски проход“ 50 
http://www.domnaucheniya.com/ 

клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели 
с правилника за провеждане на състезания. Състезатели

отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие

Мартин Матев - тел: 0887216266 

БФСЛ Ако заявката не бъде 

не е изпратена електронна 
участие в състезанието.  

заявка се счита за промяна в 

медали.  

състезатели еднакви спортни 
Състезатели, чието 

допускани за участие в турнира. 

 


