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ПОКАНА 

ЗА I ВО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФИЙЛД  

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

БФ „Стрелба с лък“ и СК “Феникс Арчъри” ви канят да вземете участие в 1-то 
Държавно първенство по Фийлд за мъже и жени в категориите олимпийски стил, 
компаунд и гол лък.  

 
Дата и място на провеждане:   

24.09-25.09.2022 г. с. Вакарел, www.vakarel-gorata.com;  

GPS координати - 42.567687,23.701337  

 

Система на провеждане:  

Според на Наредбата на БФСЛ за 2021/2022 г.: 

3.3.1. Квалификации: Един кръг 12 маркирани мишени.  

3.3.2. Индивидуалните елиминации се състоят от по 4 мишени на маркирани 

разстояния, като състезателите стрелят едновременно. 

 Първите двама състезатели продължават директно към полу-финалите от 3 до 22 се 

разпределят в 4 групи, според схемата на елиминации на международната 

федерация.  

Всеки състезател стреля по три стрели на всяка от мишените. 

Екипи: 
Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни 
екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания. 
Състезатели с камуфлажни екипи няма да бъдат допускани за участие в 
състезанието! 
 

Предварителна програма: 

Събота - 24.09.2022 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 и отборни елиминации 
 

Неделя - 25.09.2022 г.  

09:00 –  Индивидуални елиминации 
– Награждаване и закриване на държавното първенство 
 
 Забележка:  
✓ Официалната програма ще бъде изготвена след крайният срок на 

окончателните заявки! 
✓ При малък брой участници, състезанието ще се проведе в един ден (събота 

24.09.2022) 
 
Право на участие: 
✓ Право на участие имат само редовно картотекирани състезатели към БФ 

„Стрелба с лък“. 

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 13.09.2022 г. (вторник) 

✓ Окончателна заявка до 18.09.2022 г. (неделя) 

 
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 

 

 

 

 

Председател на СК  «Феникс Арчъри»: Иван Иванов /п/ 
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