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ПОКАНА  
ЗА  

ПЪРВИ ДЕТСКИ ТУРНИР  

 „Диана“  

26-27 февруари 2022 г. 

гр. Ямбол 
           

 

Уважаеми колеги, състезатели, треньори, 

Скъпи граждани на гр. Ямбол, 

 
Община Ямбол, Спортен клуб „Робин Худ“ – София,  

Регионален исторически музей-Ямбол и Местна комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – 

Ямбол, Ви канят да вземете участие в Първи детски турнир по 

стрелба с лък на името на богинята на лъка и лова „Диана“ за 

момчета/момичета до 11 и 14 г. – индивидуално и отборно в 

категориите олимпийски стил и компаунд.  

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

26-27.02.2022 г., гр. Ямбол, Спортна зала „Диана“ 

Адрес: гр. Ямбол, Градски парк 
 

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Според Наредбата на БФСЛ за 2021-2022 г. 
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

Събота – 26.02.2022 г. 13.00 – 15.00 ч. 

Отворени врата за всички деца на гр. Ямбол до 14 г.  

Всички деца на гр. Ямбол до 14 г., които имат желание, ще имат възможността 

напълно безплатно да се докоснат до стрелбата с лък и да пострелят с помощта на 

опитните състезатели и треньора от Споретен клуб по стрелба с лък „Робин Худ“ – 

София. 

* Важно: Любезно молим придружителите на децата да приготвят спортни 

обувки, които децата да не са използвали извън залата.   

Неделя – 27.02.2022 г.  10.00 – 15.00 ч. 

10.30 ч. – 11.00 ч. – Прострелка, серии AB/CD 

11.10 ч. – 11.20 ч. – Официално откриване на състезанието  

11.20 ч. – 12.40 ч. – Квалификации 1 - деца до 11 г. и 14 г.  

12.40 ч. – 13.00 ч. - Почивка 

13.00 ч. – 14.20 ч. - Квалификации 2 -  деца до 11 г. и 14 г.  

14.30 ч. – Награждаване и закриване на състeзанието 

16.00 ч. – Безплатно посещение на Регионален исторически музей-Ямбол (по 

предварителна заявка, предоставена от организаторите по време  на 

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. 

 

СРОКОВЕ 

1. До 16.02.2022 г. – Да се изпрати предварителна заявка за участие, 

която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се 

състезават, треньорите и ръководителите. 
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2. До 21.02.2022 г. – Да се изпрати окончателна заявка за участие, в която да се 

отразят настъпилите промени.  

Изпращането на заявките се осъществява по електронен път на следните e-mail 

адреси: info@scrobinhood.com с копие до bfsl@abv.bg. 

 

 
НАГРАДИ 

1. Лично класиране: от първо до трето място във сички категории – медали.  

2. Отборното класиране: от първо до трето място – купи. 
 

 
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

1. На основание т.7.2.2 от Наредбата организатора въвежда такса за участие от 

10,00 лв. за всеки състезател.  

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

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

4. Допълнително явил се състезател, който не е бил в окончателната заявка, 
дължи двойна такса участие.  

5. Такса участие се заплаща по банков път, на сметката на БФСЛ не по-късно от 
пет дни от издаване на фактура на базата на финалната заявка за участие. 

 
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ 

Главен съдия:  Атанас Темелков 

Директор на стрелбата: Венцислав Великов 

Съдия на линията:  Исай Исаев 

Компютърна обработка: Ралица Йотова 

                      
 

                         ЛИЦE ЗА КОНТАКТ 

Венцислав Великов - тел: 0887254367 
 

 
                 ХОТЕЛ 

Хотел „Тунджа“ 
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа“ 13, Ямбол Център 

Хотелът се намира на 5 мин пеш от спортна зала „Диана“ 
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* ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Състезанието ще се проведе при спазване на временните противоепидемични 
мерки на територията на Република България, съгласно Заповед на Министъра 
на здравеопазването № РД-01-856/19.10.2021, изменена със Заповед № РД-01-861 от 
21.10.2021 г. 
2. В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, 
без да се променя началният час на състезанието. Организаторите си запазват 
правото подробна и окончателна програма да бъде изпратена в срок до 20 дни 
преди датата на състезанието, след като всички заявки за участие от спортните 
клубове бъдат получени. 
3. Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви 
спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания. 
4. Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат 
допускани за участие в съответното състезание.  
5. Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието 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.  

 

 
ПЪРВИ ДЕТСКИ ТУРНИР 

„Диана“ 

се осъществява с любезното съдействие 
на 

Община Ямбол, 

 Регионален исторически музей-Ямбол 

и Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни – Ямбол 

 


