ДО
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ,
ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”
САДОВО” Ви кани да вземете участие в турнир „Тракиец“ за
момчета и момичета до 11 г. и 14 год., в категориите рекърв
рек
и компаунд –
индивидуално и отборно.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
10-11.09.2021 г. Спортен стадион
с
- гр. Садово.
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Индивидуално и отборно,
о, според Наредба на БФСЛ за 2020-2021
20
21 г., за състезания на
открито.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
Петък – 10.09.2021 г.
• 18:00-19:00 ч. -официална
официална тренировка
• 19:00 ч. -техническа
техническа конференция
Събота–11.09.2021 г.
• 09:30-10:00 – ЗагрявкаЗагрявка момчета и момичета до 11 г. и 14 г. – рекърв и компаунд
• 10:00-10:10 - Откриване
ткриване на турнира
• 10:10–13:30 – Квалификации
валификации – момчета и момичета до 11 г. и 14 г. – рекърв и
компаунд
• 13:30 – Награждаване и закриване на турнира.
Забележка: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в
програмата,
ата, без да се променя началният
началния час на състезанието.
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
СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2020-2021 ГОДИНА
НАГРАДИ:
- Индивидуално класиране - от първо до трето място – медали
- Отборно класиране - от първо до трето място – купи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят на отбора е длъжен
ъжен да осигури присъствието на
състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите,
Състезателите, които са
1

завоювали медали и не се явят в определеното време за награждаване, губят право на
наградата.
СРОКОВЕ:
1. Задължителна предварителна заявка за участие по имейл - до 31.08.2021 г.,
която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават,
треньорите и ръководителите. Заявката да се изпрати до ОМСК „ТракиецСадово” sk.trakiec.sadovo@abv.bg, с копие до БФСЛ bfsl@abv.bg и iv_bojev@abv.bg
2. Окончателна заявка за участие по имейл - до 05.09.2021г., която да се
изпрати до ОМСК „Тракиец-Садово” sk.trakiec.sadovo@abv.bg, с копие до БФСЛ
bfsl@abv.bg и iv_bojev@abv.bg.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1. Главен съдия: Иван Божев
2. Директор на стрелбата: Калина Ханева
3. Съдия на линия за стрелба: Красимир Георгиев
4. Компютърна обработка на резултатите: ще бъде определен допълнително
Настаняване:
Хотел SPS
Пловдив 4023, бул. Освобождение 3
Резервации: тел. + 359 32 659 200, моб.: + 359 886 649 177
e-mail: reservations@hotelspsplovdiv.com
Рецепция: тел. +359 32 659 111
е-mail: reception@hotelspsplovdiv.com
http://hotelspsplovdiv.com/
Цени:двойна стая – 75 лв., единична – 65 лв.
Хотел Ирис
Пловдив, бул. Цариградско шосе 93
тел. +359 32 51 71 51
моб. +359 878 67 27 27, +359 897 93 12 02, управител
e-mail: irisplovdiv@abv.bg
https://www.facebook.com/irisplovdiv
Цени: двойна стая – 50 лв., тройна- 75 лв.
Мотел VIK 2000
с. Чешнегирово
тел.: 0888943581, 0888712905
Цени: двойна стая – 30 лв.
ЗА КОНТАКТИ:
Илияна Цонева, тел.: 0884035957, sk.trakiec.sadovo@abv.bg
29.07.2021 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”:………/п/……
/П. Стоянов/
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