
 

ПОКАНА 

ЗА Републиканско Състезание На Закрито 

Зимен Турнир Пловдив 

4-5 Декември 2021г., Пловдив 

До спортните клубове, членове на БФСЛ  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ,  

Българска федерация по стрелба с лък, и СКСЛ „Титан“ - Пловдив Ви канят, да вземете 
участие в Републиканско състезание на закрито за мъже/жени, под 21, под 18, 
ветерани. В стилове: компаунд, рекърв и гол лък.  

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

4-5.12.2021г., в гр. Пловдив, Международен Панаир Пловдив, Палата 7 Адрес: бул. 
„Цар Борис III-ти Обединител“  

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:  

Според Наредбата на БФСЛ за 2021-2022 г.  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

Събота – 4.12.2021г.  

09.00ч. – Сесия 1 –  Рекърв 
13.30ч. – Сесия 2 – Компаунд и Гол лък 
17.30ч. – Отборни елиминации 
 
Неделя – 5.12.2021г.  

09.00ч. –  Индивидуални елиминации 
 
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 всички 
заявки от спортните клубове.  

 



 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

1. Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ във 
всички категории, които им позволява възрастта, но могат да вземат участие 
само в едно държавно първенство на закрито и едно на открито.  

2. Състезател има право да участва на едно състезание само в една категория и 
дивизия.  

3. Клуб който участва с повече от един отбор или смесен отбор в една дивизия и 
категория на едно състезание, трябва да заяви състава на своите отбори или 
смесени отбори преди началото на елиминацията, ако това не бъде направено 
отборите или смесените отбори се.  

4. На Държавните първенства всеки клуб има право на един отбор и един смесен 
отбор в една категория и дивизия.  

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 съответното състезание.  

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.  

СРОКОВЕ:  

1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 24.11.2021, която 
да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, 
треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до СКСЛ „Титан“ 
archeryclubtitan@gmail.com, с копие до БФСЛ bfsl@abv.bg 

2. Да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 29.11.2021г., в която 
да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до СКСЛ „Титан“ 
archeryclubtitan@gmail.com, с копие до БФСЛ bfsl@abv.bg  

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  

Всеки клуб дължи „такса участие в състезание” за всеки свой състезател, според 
възрастовата група, в която участва, в съответното състезание:  
 

- 20,00 лв. – Мъже/жени, Под 21, Под 18, 50+    

- Такса участие се дължи на база заявените състезатели в 
окончателната заявка.  

- Такса участие за не явили се състезатели се дължи и не се връща.  

mailto:bfsl@abv.bg


 

- Допълнително явил се състезател, който не е бил в окончателната 

заявка, дължи двойна такса участие.  

- Такса участие се заплаща по банков път, на сметката на БФСЛ, 
непосредствено и не по-късно от пет дни от издаване на фактура на 

база финалната заявка за участие.   

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Предварителната заявка или отказа за участие в състезание е задължително за 
всички клубове членове на БФСЛ  

НАГРАДИ: 

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

• Отборното класиране: от първо до трето място – купи. 
на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, 
които са завоювали медали и не се явят в определеното време за награждаване 
губят право на наградата и награден фонд.  

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:  

Главен съдия: Иван Божев 
Компютърна обработка: Ще се уточни допълнително 
ДОС: Калина Ханева 
Съдия на линия: Здравко Балджиев 

 

 

 

 

 




