
 

 

ПОКАНА  
 ЗА I-ти ТУРНИР „МЛАДИ СТРЕЛЦИ“ НА ЗАКРИТО 

11.02.2017г., ВАРНА 
  

До спортните клубове, 

членове на БФ “ Стрелба с лък “ 

        

  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, 
ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ, 
 

Най-учтиво Ви каним, да вземете участие в I-ви турнир "Млади стрелци" на закрито 

за кадети и кадетки, момчета и момичета до 14 г., момчета и момичета до 11 г. – 

индивидуално и отборно в категориите олимпийски стил и компаунд. 

 
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 11.02.2017 г. 

 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Варна, ул.“Подвис“ № 29, Спортна зала на Първа 

Езикова Гимназия. 

GPS КООРДИНАТИ: 43°13’30”N   27°55’2”E 

 

https://www.google.bg/maps/place/First+Language+School/@43.2253284,27.9167435,1

7.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf16409f6113161e9!8m2!3d43.224767!4d27.917059 

 

 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
Съгласно Раздел V.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В 

СЪСТЕЗАНИЯ от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК 

ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА  

2016-2017 ГОДИНА 

 

СРОКОВЕ: 
1. Да се изпрати заявка за участие на имейл: n_danev@yahoo.com  до 01.02.2017 г., 

която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които 

се състезават, треньорите и ръководителите.  Копие от заявката да се изпрати и до 

БФСЛ. 

2. Краен срок за окончателна заявка за участие на имейл: n_danev@yahoo.com до 

07.02.2017 г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне с 

копие до БФСЛ. 

 

СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА:  
 

1.Кадети и кадетки, индивидуално и отборно в категорията олимпийски стил, 

според правилника на Международната федерация. 

•Квалификация: 2 х 18м. - 60 стрели 

•Елиминации: 

- Индивидуални елиминации - СЕТ СИСТЕМА (до 5 сета х 3 стрели); 

- Отборни елиминации – СЕТ СИСТЕМА ( до 4 сета х 6 стрели). 

 



 

 

2. Кадети и кадетки, индивидуално и отборно в категория компаунд, според 

правилника на Международната федерация. 

•Квалификация: 2 х 18м. - 60 стрели 

•Елиминации:  

- Индивидуални елиминации – сбор от точки (5 серии х 3 стрели) 

- Отборни елиминации – сбор от точки (4 серии х 6 стрели) 

 

Отборни финали ще се провеждат при наличието на повече от два отбора. 

3. Момчета и момичета до 14г., в категориите олимпийски стил и компаунд. 

Индивидуално класиране- сбора от точките постигнати след 60 изстрела. Отборно 

класиране- сбора от точките на състезателите в индивидуалното класиране.  

4. Момчета и момичета до 11г., в категориите олимпийски стил и компаунд. 

Индивидуално класиране- сбора от точките постигнати след 60 изстрела. Отборно 

класиране- сбора от точките на състезателите в индивидуалното класиране. 

 

ПРОГРАМА: 
 

10 февруари 2017 г. 
Пристигане на отборите 

18.00ч до 20.00ч - официална тренировка 

 

11  февруари 2017 г. 
09.00ч.- прострелка 

09:45ч. - откриване 

10.00ч. – квалификации деца 

12.30ч. – Награждаване 

13.00ч. – прострелка кадети и кадетки 

13.45ч. – 17.30ч. –квалификации, елиминации и финали, награждаване и закриване 

на турнира 

 

Забележка: 

•Отборни финали ще се провеждат при наличието на повече от два отбора. 

•В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, 

без да се променя началният час. Два дни преди турнира ще получите имейл със 

схемата за провеждане на състезанието. 

•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни 

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

обувки. Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат 

допускани за участие в турнира. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО 
Съгласно Раздел V.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В 

СЪСТЕЗАНИЯ от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК 

ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА  

2016-2017 ГОДИНА 

 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Съгласно Раздел ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2016-2017 

ГОДИНА 

 



 

 

НАГРАДИ: 
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали. 

•Отборното класиране: от първо до трето място – купи. 

 

НОЩУВКА И ХРАНА: 
 

 

� Хотел-ресторант „Бриз 3“ – тел. 0884 742 413 

 

� https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=43.217206,27.961316&source=embe

d&ie=UTF8&msa=0&spn=0,0&hl=en&mid=zVtPqQHAKoEA.kyToVmiDWei0 

 

 

Организаторите не носят отговорност за промяна в цените за нощувка и храна 
в хотелите! 

 

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:  
След съгласуване със Съдийската комисия ще бъде обявен. 

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 
 

Николай Данев, тел: 0884 99 55 40; имейл: n_danev@yahoo.com 

Николай Тягов - тел: 0890 225 107, имейл: tiagov@abv.bg  

 

 

 

ОСК „МЛАДИ СТРЕЛЦИ” ВАРНА  


