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ПОКАНА 

XV ТИ ТУРНИР “ОГНЕНИ СТРЕЛИ” 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Спортен клуб “Феникс Арчъри” ви кани да вземете участие в XV ТИ ТУРНИР 

“ОГНЕНИ СТРЕЛИ” за момчета/момичета под 12 и под 15 години в категориите 

олимпийски стил и компаунд.  

Дата и място на провеждане:  

10.12.2022 г. (събота), гр. София, НСА „Васил Левски“, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, 

спортната зала по хандбал 

 

Система на провеждане:  

Индивидуално и отборно според на Наредбата на БФСЛ за 2022/2023 г. 

 

Предварителна програма: 

Събота - 10.12.2022 г. 

09:00 – 09:40 – Прострелка 

09:45 – Откриване 

09:50 – 12:30 – Квалификация деца под 12 и под 15 години 

13:00 – Награждаване и закриване турнира 

 

Награди:  

• Индивидуално: от първо до трето място във всички дисциплини, дивизии и 

възрастови групи – медали. 

• Отборното: от първо до трето място – медали. 

• Класиране по медали: от първо до трето място – купи. 

 

Финансови условия за участие: 

• Всеки клуб дължи „такса участие в състезание” за всеки свой състезател, 

според възрастовата група, в която участва, в съответното състезание: 

- 10,00 лв. - Под 15, Под 12 

• Такса участие се дължи на база заявените състезатели в окончателната 

заявка. 

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

• 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. 

• Клубът/клубовете домакин/и не дължат такса участие. 
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Необходими документи: 

• Заявка за участие. 

 

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

svetka.ivanova@abv.bg, с копие до БФСЛ bfsl@abv.bg . 

• Предварителна заявка до 29.11.2022 г. (вторник) 

• Окончателна заявка до 04.12.2022 г. (неделя) 

 

Съдийски състав:  

• Съдийския състав ще бъде уточнен допълнително. 

 

Хотел: 

✓ Хотел "Диана 3"  

Адрес: гр.София, ул.Тинтява №29 

Тел:02/862-29-96 0888006179 

Сайт: www.hoteldiana3.bg 

 

✓ Хотел БАН - "Дом на Учения"   

Адрес: гр.София, кв. Гео Милев бул. „Шипченски проход“ 50 
Тел: + 359 2 8702140; +359 2 8710009; +359 875 205115 
Сайт: http://www.domnaucheniya.com/ 

 

Лице за контакт:  

- Иван Иванов – 0888 824749 

 

* 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 турнира.  

 

 

 

 

 

 

 

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