
 

 

      
 

ПОКАНА  
 ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ЗАКРИТО           

10-12.03.2023Г. ВАРНА 
  

До спортните клубове, 

членове на БФ “ Стрелба с лък “ 

        

  

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ, 

ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ, 
 

Българска федерация стрелба с лък, Община Варна и ОСК „Млади стрелци“ най-учтиво 

Ви канят да вземете участие в Държавно първенство на закрито  за мъже и жени, под 21 г., 

под 18 г. и 50+ в категориите рекърв, компаунд и гол лък – индивидуално и отборно. 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:  10-12.03.2023 г. 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Варна, Многофункционален спортен комплекс "Владислав 

Варненчик" 

 

Мултифункционален Спортен Комплекс "Владислав Варненчик" – Google Карти 

 

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
  Според наредба No01 от 09.11.2022 г. за провеждане на състезанията по стрелба с лък 

 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  

Петък – 10.03.2023 г.  

18.30ч. – 19.45ч. - Официална тренировка  

 

 
Събота – 11.03.2023 г.   

 
09.00ч.  - Прострелка 
09.35ч.  - Откриване на състезанието  

09.50ч.  - Квалификация 1  

13.00ч.  - Прострелка 

13.15ч. -  Клалификация 2 

Индивидуални елиминации 1/16 ;1/8                                                                                             

Прострелка отборни. 

Отборни финали олимпийски стил,компаунд и гол . 

  

 

Неделя – 12.03.2023 г.   

 

09.00ч. - 09.30ч. - Прострелка  

https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%22%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%22/@43.2465913,27.8429045,686m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x40a5ab75ea1d1471:0xe4ecd973a8597c9f!8m2!3d43.2465874!4d27.8450985


 

 

09.40ч. - Индивидуални елиминации, финали - алтернативна стрелба  

14.00ч. - Награждаване и закриване на състезанието 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отборни финали ще се провеждат при наличието на повече от два отбора. В 

зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя 

началният час на състезанието.  
 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

   Според наредба No01 от 09.11.2022 г. за провеждане на състезанията по стрелба с лък   

                                                                                                                                                                                                                 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Актуален списък на състезателите в различните дивизии и възрастови групи, в  

един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб.  

 

НАГРАДИ:  

- Индивидуално класиране - от първо до трето място – медали  
- Отборно класиране - от първо до трето място – медали.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят 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. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

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 съответното състезание. 

 
СРОКОВЕ: 

1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл най-късно до 28.02.2023 г., която 

да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и 

ръководителите. Заявката да се пусне до ОСК „Млади стрелци“ 

youngarchers.varna9000@gmail.com, n_danev@yahoo.com, с копие до БФСЛ 

bfsl@abv.bg и bfslsk@abv.bg 

 

2. Да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл най-късно до 05.03.2023 г., в която 

да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до ОСК „Млади стрелци“, 

youngarchers.varna9000@gmail.com, n_danev@yahoo.com с копие до БФСЛ 

bfsl@abv.bg и bfslsk@abv.bg 

 

 

 

НОЩУВКА И ХРАНА: 

 

 

➢ Хотел „Адамо“ – тел. +359 52 727 800 

 

➢ https://hotel-adamo.com/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8/ 

 

 

➢ Хотел „Комитово ханче“ - 0889 317 446 

 

➢ http://www.komitovohanche.com/ceni/  
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Организаторите не носят отговорност за промяна в цените за нощувка и храна в 

хотелите! 

 

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:  

1 - Главен съдия  - Иван Божев 

2 – Катя Илиева ; Живко Крумов ; Десислава Бадинова ; Николай Данев(Али Али Селиман) 

– допълнително ще бъде направено разпределение. 

3 – Компютърна обработка – предстои уточнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:             

 

Стамен Стамов, тел: 0898 726 017, имейл: stamov71@abv.bg 

Николай Данев, тел: 0884 99 55 40; имейл: n_danev@yahoo.com 

 

 

 

ОСК „МЛАДИ СТРЕЛЦИ” ВАРНА  
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	До спортните клубове,
	членове на БФ “ Стрелба с лък “

