
                                                                                                         Спортен клуб по стрелба с лък „Феникс Арчъри“ 

гр. София, ул. Искър 55 

 

ПОКАНА 

XIII ТИ ТУРНИР “ОГНЕНИ СТРЕЛИ” 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

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

“ОГНЕНИ СТРЕЛИ” за  момчета/момичета до 11 г. и 14 г. в категориите олимпийски стил и 

компаунд.  

Дата и място на провеждане:  

19.06.2021 г. (събота), гр. София, ВТУ „Тодор Каблешков“, спортния терен на СК „Феникс 

Арчъри“ 

Система на провеждане:  

Индивидуално и отборно според на Наредбата на БФСЛ за 2020/2021г. 

 

Предварителна програма: 

Събота - 19.06.2021 г. 

09:00 – 09:40 – Прострелка 

09:45 – Откриване 

09:50 – 12:30 – Квалификации деца до 11 и 14 години 

13:00 – Награждаване и закриване турнира 

 

Награди:  

- Лично класиране от първо до трето място във всички категории – медали 

- Отборно класиране от първо до трето място - купи 

 

Необходими документи: 

- Заявка за участие 

 

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

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

- Предварителна заявка до 08.06.2021 г. (вторник) 

- Окончателна заявка до 13.06.2021 г. (неделя) 

 

Съдийски състав:  

- Главен съдия: Иван Божев 

- Директор на стрелбата: Калинка Иванова 

- Технически секретар: Светлана Иванова 

- Съдия на линията на стрелба: Теодора Иванова, Десислава Василева, Мартина 

Иванова 
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Хотел: 

� Хотел "Диана 3"  

Адрес: гр.София, ул.Тинтява №29 

Тел:02/862-29-960888006179 

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 – 0888824749 

 

* 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/ 


