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ПОКАНА 

ЗА II РИ ТУРНИР ПО ФИЙЛД “VAKAREL OPEN” 

ВАКАРЕЛ - 10.07.2022 Г. 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Спортен клуб “Феникс Арчъри” ви кани да вземете участие във II ри турнир по 
Фийлд  “VAKAREL OPEN” за  мъже и жени в категориите олимпийски стил, компаунд 
и гол лък. Състезанието е включено в календара на БФ „Стрелба с лък“ за 
2021/2022г. 

 
Дата и място на провеждане:   

10.07.2022 г. (неделя),  с.Вакарел, www.vakarel-gorata.com; GPS координати - 

42.567687,23.701337  

 

Система на провеждане:  

Индивидуално и отборно според на Наредбата на БФСЛ за 2021/2022г. 

 

Програма: 

Неделя - 10.07.2022 г.  

07:00 – 09:00 – Прострелка (загрявка) – тренировъчният терен е отворен за стрелба 
09:00 – 09:25 – Техническа конференция и откриване на турнира 
09:30 – 12:00 – Квалификации 
13:00 – 16:00 – Индивидуални елиминации 
16:30 – 17:30 – Отборни/Смесени отбори елиминации 
17:30 – Награждаване и закриване турнира 
 
 Забележка:  
✓ Квалификациите и елиминациите ще се проведат единствено на маркирани 

дистанции. 
 
Право на участие: 
✓ Право на участие имат само редовно картотекирани състезатели към БФ 

„Стрелба с лък“. 
✓ Съгласно точка 4 и точка 5 от Наредбата, състезател има право да участва на 

едно състезание само в една категория и дивизия.   

✓  Във връзка с точка 7.2.2 от Наредбата , организатора въвежда такса участие от 

20 лева за всички възрастови групи  – под 18г, под 21г., мъже/жени, 50+, гол лък. 

✓  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. 

 

http://www.vakarel-gorata.com/
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Награди:  

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

✓ Отборно класиране от първо до трето място - купи 

 

Необходими документи: 

✓ Актуален списък на състезателите в различните дивизии и възрастови групи, 
в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов 
заместник и подпечатан с печата на клуба. 

 

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 30.06.2022 г. (четвъртък) 

✓ Окончателна заявка до 05.07.2022 г. (вторник) 

 
Съдийски състав:  

✓ Гл. съдия – Иван Божев 

✓ Компютърна обработка – Виктор Върбанов 

 
Хотел:  

✓ Хотел “Димоли“ ( гр.Елин Пелин) - 0877806080; www.dimoli.bg  

 

Лица за контакт:  

✓ Иван Иванов – 0888824749 

✓ Мирослав Кацаров - 0877111222 

 

* 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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