
 

 

П  О  К   А   Н   А  

   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   

Най-учтиво Ви каним, да вземете участие в XI - ти турнир "Загорски стрелец" по стрелба 

с лък в зала за мъже/жени, под 21г., под 18г. и 50+: индивидуално и отборно в категориите 

олимпийски стил, компаунд и гол лък.   

  

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:   

04 - 05.03.2023 г.   гр.Стара Загора, Общинска спортна 

зала „Иван Вазов“   

  

СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА:   

Според Наредбата на БФСЛ за 2023г.  

  

  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  

  

04.03.2023г.  

  

09.00ч.- Загрявка  

09:45ч.- Откриване  

10.00ч. - Квалификации I; 

13.15ч.- Загрявка   

14.15ч. - Квалификации II;  

Индивидуални елиминации 1/16; 1/8; 

Отборни финали олимпийски стил, компаунд и гол лък;  

  

05.03.2023г.   

  

09.00ч. – Загрявка  

09.40ч. - Индивидуални елиминации 1/4; 1/2 и финали.  

14.00ч. - Награждаване и закриване на турнира  

  

ЗАБЕЛЕЖКА:  

  

➢ В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата. Подробна 

програма  ще бъде изпратена допълнително, след окончателни заявки от спортните клубове.  

➢ Отборни финали ще се провеждат при наличието на повече от два отбора.  

  

   

 



 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:   

Актуален списък на състезателите в съответните възрастови групи и дивизии.   

   

СРОКОВЕ ЗА ЗАЯВКА:  

  

1.До 21.02.2023г. - предварителна заявка за участие  по имейл до: info@zagora-archery.com с 

копие до  bfsl@abv.bg и kamishev@adms-sz.com, която да съдържа броя на състезателите по 

възрастови групи и дивизии, в които се състезават, треньорите и ръководителите.   

2.Окончателна заявка за участие - на посочените имейл адреси до 26.02.2023г., в която да се 

отразят настъпилите промени.   

  

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  

  

➢ Всеки клуб дължи „такса участие в състезание” за всеки свой състезател, според 

възрастовата група, в която участва, в съответното състезание:  

20,00 лв. – под 21г., мъже/жени, 50+.  

➢ 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:  

  

  

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  

Клон: София  

Сметка с IBAN: BG13FINV91501203792590 

BIC: FINVBGSF  

Българска федерация “Стрелба с лък  

   

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ:   

  

Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи 

и чисти спортни обувки, съобразени с правилника за провеждане на състезания. 

Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за 

участие в турнира.   

  

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:  

1.Главен съдия: Станимир Андонов  

2.Помощник съдии: предстои уточнение  

3.Директор на стрелбата: Иван Божев  

4.Технически секретар: Георги Камишев  

  

  

  

   



 

 

НАГРАДИ:  

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

•Отборното класиране: от първо до трето място – медали  

  

  

НОЩУВКА:   

  

Хостел „Пенев“ -  гр. Стара Загора, ул. „Антон Марчин“ 51 - 0878889725 https://hostelpenev.com/  

  

(Организатора на състезанието не носи отговорност за промяната на легловата база и цените на 

хотелите).  

  

ЗА КОНТАКТИ:  

Станимир Андонов - тел.: 0898203952; Ани Богданова - тел.: 0898520205  

  

https://hostelpenev.com/
https://hostelpenev.com/

