
                                                                                                         Спортен клуб по стрелба с лък „Феникс Арчъри“ 
гр. София, ул. Искър 55 

 

ПОКАНА 

XIV ТИ ТУРНИР “ОГНЕНИ СТРЕЛИ” 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

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

XIV ТИ ТУРНИР “ОГНЕНИ СТРЕЛИ” за момчета/момичета  

под 12 и под 15 години в категориите олимпийски стил и компаунд.  

Дата и място на провеждане:  

11.12.2021 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 2021/2022 г. 

 

Предварителна програма: 

Събота - 11.12.2021 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:  

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

 Отборно класиране 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. 
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Допълнителни изисквания за участие в турнира: 

Извадка от Заповед на Ректора на НСА „Васил Левски“ № ЗП-1416/04.11.2021 и 

Заповед № 1425/10.11.2021 г. (www.nsa.bg) 

………….. 

6. Провеждането на спортни състезания се допуска без публика. 

7. …. 

а) 100 % от преподавателите, треньорите и служителите в обекта, в който се 

провежда съответното състезание/мероприятие са ваксинирани или 

преболедували COVID – 19 или разполагат с резултат от изследване, 

удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или 

изследване. 

б) ръководителят на обекта е създал необходимата организация за допускане 

в обекта само на лица, които: 

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно 

верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди 

влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или 

удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2. 

г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез 
лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 Ig G със 
стойности повече от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни 
диагностични тестове (ин витро медицински изделия – IVD), които имат “CE“ 
маркировка и са включени в базата данни на Съвместния изследователски 
център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете трябва да са с 
най-малко 97% специфичност и най-малко 92 % чувствителност. 
Удостоверението се създава в Националната информационна система за 
борба с COVID-19 само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на 
посочените и е достъпно в електронен формат на интернет страницата на 
Националната здравна информационна система – https://his.bg. 
Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и 
се издава за изследвания, направени след влизането в сила на тази заповед 
(Заповед  № 1425/10.11.2021) 
………… 
11. В закритите помещения на НСА „Васил Левски“ е задължително 

поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна 

употреба. Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице 

за еднократна и многократна употреба се допуска за практикуващите 

спортни състезания или занимания. 

Забележка: Гореспоменатите, удостоверения и сертификатите трябва да 

бъдат изпратени предварително на имейла на СК „Феникс Арчъри“ или 

предоставени на главния съдия 30 мин. (до 08.30 ч.) преди началото на 

състезанието. 

Треньори, съдии и доброволци без необходимите документи няма да 

бъдат допуснати в спортната зала!!! 

 

 

 

http://www.nsa.bg/
https://his.bg/
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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 30.11.2021 г. (вторник) 

 Окончателна заявка до 05.12.2021 г. (неделя) 

 

Съдийски състав:  

 Главен съдия: Калинка Иванова 

 Директор на стрелбата: Теодора Иванова 

 Технически секретар: Светлана Иванова 

 Съдии на линията на стрелба: Десислава Василева, Мартина Иванова,  Искрен 

Иванов, Красимир Михайлов, Даниела Гигова 

 

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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