Спортен клуб по стрелба с лък Феникс Арчъри
гр. София, ул. Искър 55

ПОКАНА
ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ОТКРИТО
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Българска федерация „Стрелба с лък и спортен клуб “Феникс Арчъри” ви
канят да вземете участие в Държавното първенство на открито за
момчета/момичета до 11 и 14 г., в дивизиите олимпийски стил и компаунд.
Дата и място на провеждане:
22-23.06.2019 г., гр. София, Национална Спортна Академия „Васил Левски“, спортен
стадион -лекоатлетическа писта със сектор за хвърляния.
Система на провеждане:
Индивидуално и отборно, според на Наредбата на БФСЛ за 2018/2019 г.
Предварителна програма:
Събота – 22.06.2019г.
18:00 – 19:30 – Официална тренировка
19:30 – Техническа конференция
Неделя – 23.06.2019г.
09:00 – 09:30 – Прострелка
09:40 – Откриване
09:50 – 12:30 – Квалификации деца до 11 и 14 години
13:00 – Награждаване и закриване на държавното първенство
Необходими документи:
1.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 печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на
Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на
здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2018/2019 година
подписан и подпечатан от БФСЛ.
Право на участие:
На Държавните първенства всеки клуб има право на един отбор в една дивизия и
възрастова група.
Забележка:
Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни
екипи съобразени с правилника за провеждане на състезания;
Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията няма да бъдат допускани
за участие в състезанието.
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Срокове за подаване на заявка за участие на имейл bankq.78@abv.bg, с копие до
БФСЛ bfsl@abv.bg .
•
•

Задължителна предварителна заявка до 12.06.2019г. (сряда)
Окончателна заявка до 17.06.2019г. (понеделник)

Забележка:
1. Състезатели, които не са картотекирани или за които не е изпратена електронна
картотека към датата на финалната заявка, не се допускат до участие в
състезанието.
2. Всяка заявка изпратена след срока за окончателната заявка се счита за промяна в
заявката и се санкционира по установения ред.
3. При повече от една, каквато и да е промяна от финалната заявка, гостуващият
клуб трябва да заплати на клуба организатор на състезанието, глоба в размер на
20,00 лв. /двадесет лева/ на състезател, на промяна /за всяка промяна/. При
провеждане на Държавни първенства глобите следва да се заплатят към клуба
организатор.
Съдийски състав:
• Главен съдия: Калинка Иванова
• Директор на стрелбата: Иван Божев
• Технически секретар: Виктор Върбанов
• Съдия на линията на стрелба: Даниела Гигова, Светлана Иванова
Награди:
• Лично класиране от първо до трето място в дивизиите и възрастовите
категории – медали
• Отборно класиране от първо до трето място – купи
Забележка: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури
присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието.
Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в
определеното време за награждаване губят право на наградата и завоюваните точки
от състезанието.
Хотели:
Хотел «Диана 3»
Адрес: Тинтява №29, гр. София
Телефон:02/862-29-96
Мобилен телефон:0888006179
www.hoteldiana3.bg
Хотел «Авеню»
Адрес: Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 70
Тел: 0700 70 701
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https://avenue-hotel-business-hotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

«НСА - бл. 70 А»
Адрес: Студентски град, НСА «В. Левски» ул. Акад. Стефан Младенов 21
Телефон: 02 4014 314
http://nsa.bg/bg/page,1035
Лица за контакт:
• Иван Иванов – 0888 824 749
• Калинка Иванова – 0888 663 689
*** Официалната програмата ще бъде изпратена допълнително, след като бъдат
обработени предварителните заявки за участие.

Председател на СК «Феникс Арчъри»: Иван Иванов /п/

