
                              
                                                                                                                                                        

 
ПОКАНА  

ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО В ЗАЛА ЗА  МОМИЧЕТА И 
МОМЧЕТА ДО 11 И 14 ГОДИНИ 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 
До 
Спортните клубове, 
членове на БФ “Стрелба с лък “ 
 
Копие до: 
БФСЛ          

 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, 
 
СКСЛКА „ЕТЪР-78” гр. В. Търново Ви кани, да вземете участие в 

ДЛОП  за момчета и момичета до 11 и 14 години, олимпийски стил и 
компаунд. 
 
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
09-10.03.2019 г., СПОРТНА ЗАЛА  НА  СУ „ЕМ. СТАНЕВ”  гр. В. Търново 

Адрес: ул. „ Архитект Г. Козаров“,  43°04'32.9"N 25°36'36.0"E 
 
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 
Според наредбата на БФСЛ за 2018/2019 година за състезания в зала. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  
Събота – 09.03.2019 г. 
От 18:00 ч.  - официална тренировка 
20:00 ч.       -  техническа конференция 
 
Неделя – 10.03.2019 г. 
• 09:00 – 09:40 ч. – прострелка  момчета и момичета до 11 и до 14 години, 

олимпийски стил и компаунд; 
• 09:45 – 09:55 ч. – откриване на състезанието; 



• 10:00 – 12:30 ч. – квалификации момчета и момичета до 11 години и до 14 
години, олимпийски стил и компаунд; 

• 12:45  – 13:00 ч. – награждаване – момчета и момичета до 11 до 14  години 
олимпийски стил и компаунд.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени  в 
програмата на състезанието, без да се променя началният час на 
състезанието. 
 
 ПРАВО НА УЧАСТИЕ:  
1. В турнира  спортните клубове имат право да участват с неограничен брой 
състезатели във всяка категория и възрастова група; 

2. За участие в отборната надпревара се допускат неограничен брой отбори 
от трима състезатели, според правилника на Международната федерация; 

3. Клуб, който участва с повече от един отбор в една дивизия и категория на 
едно състезание, трябва да заяви съставът на своите отбори преди началото 
на квалификацията, ако това не бъде направено отборите се сформират 
според класирането от квалификацията (1-ви отбор-1-ви, 2-ри и 3-ти от 
квалификацията, 2-ри отбор-4-ти, 5-ти и 6-ти от квалификацията);  

4. 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. 

 
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. 
СРОКОВЕ:  
1. Да се изпрати задължителна предварителна заявка за участие по имейл 
до 27.02.2019 г. - сряда, която да съдържа броя на състезателите по 
категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да 
се пусне до БФСЛ, с копие до Д. Димитров etar78vt@mail.bg и Ал.Бойчев - 
alexander_boychev@mail.bg; 



2. При промяна в предварителната, да се изпрати окончателна заявка за 
участие по имейл до 04.03.2019 г. - понеделник, в която да се отразят 
настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Д. Димитров 
- etar78vt@mail.bg и Ал.Бойчев, alexander_boychev@mail.bg. 
 
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. 
 
НАГРАДИ: 
• Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали. 
• Отборното 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. 
 
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:  

1. Главен съдия: Димитър Димитров 
2. Директор на стрелбата: Виктор Петров 
3. Съдия на линията – Даниела Станева и Кирил Димитров 
3.  Компютърна обработка – Александър Бойчев 

 
НАСТАНЯВАНЕ: 
Хотел „Интерхотел”, гр. В. Търново, тел.0889936365. 
двойна стая със закуска – 50 лв. 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 
Димитър Димитров, GSM  0898570911,  etar78vt@mail.bg 
   


