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ПОКАНА 

VII-МИ ТУРНИР “ОГНЕНИ СТРЕЛИ” 

 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

СК “Феникс Арчъри”, съвместно със СК „Годеч“, Сдружение „Дива Земя“ и 

Община Годеч Ви канят да вземете участие в VII-МИ ТУРНИР “ОГНЕНИ СТРЕЛИ” за 

кадети/кадетки и момчета/момичета до 11 г. и 14 г. в категориите рекърв и 

компаунд.  

 

Дата и място на провеждане:  

 17.12.2016 г., Многофункционалната спортна зала в град Годеч  

 

Система на провеждане:  

 Индивидуално и отборно, според на Наредбата на БФСЛ за 2016/2017 г. за 

състезание на закрито. 

 

Предварителна програма: 

17.12.2016г. - Събота 

•09.00 - 09.30-Прострелка-момчета и момичета до 11 и 14г. 

•09.35 – 09.45-Откриване на турнира. 

•10.00 - Начало на квалификациите. 

•12.45 - 13.00-Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г. 

•13.05 - 13.25-Прострелка - кадети и кадетки. 

•13.30 - Начало на квалификациите. 

•Индивидуални елиминации. 

•Отборни елиминации. 

•Награждаване и закриване на турнира. 

 

Забележка: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени 

в предварителната програмата, без да се променя началният час на състезанието.  
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Награди:  

- Лично класиране от 1-во  до 3-то място във всички категории – медали 

- Отборно класиране 1-во  до 3-то място - купи 

 

Необходими документи: 

- Заявка за участие 

- Талон за предсъстезателен медицински преглед по образец на МЗ 

- Актуална картотека 

 

Срокове за подаване на заявка за участие на имейл bankq.78@abv.bg, с копие до 

БФСЛ bfsl@abv.bg  и robin_ja@abv.bg.  

- Предварителна заявка до 06.12.2016г. 

- Окончателна заявка до 11.12.2016г.  

 

Съдийски състав:  

- Главен съдия:    Иван Божев 

- Директор на стрелбата:   Калинка Иванова 

- Технически секретар:   Явор Христов 

- Съдии на линията на стрелба:  Даниела Гигова, Добромира Данаилова 

 

Контакти:  

Иван Тотев Иванов – 0888 824 749 

Старши треньор на СК „Феникс Арчъри“ 

 

*** Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви 

спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания и чисти 

спортни обувки.  Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, 

няма да бъдат допускани за участие в турнира. 

 

 

 

СК «ФЕНИКС АРЧЪРИ» 


