
Zagora Archery Sports Club 
  Bulgaria, Stara Zagora, 164 Kniaz Boris Str. entr. B, floor 3, app. 31    

Mobile: + 359 898 203 952, +359 896 625 014 
   

 

П  О  К   А   Н   А 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

Най-учтиво Ви каним, да вземете участие в IX - ти турнир "Загорски стрелец" по стрелба с лък в зала за 

мъже/жени; младежи/девойки: индивидуално и отборно в категориите олимпийски стил и компаунд. 

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

07 - 09.02.2020 г. - гр.Стара Загора, Общинска спортна зала „Иван Вазов“. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:  
Заявка за участие, талон за предсъстезателен медицински преглед и копие от картотеката за 2019 - 2020г. 

 

СРОКОВЕ ЗА ЗАЯВКА: 

1.До 28.01.2020г. - предварителна заявка за участие  по имейл до: info@zagora-archery.com с копие до  

bfsl@abv.bg , която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които се състезават, 

треньорите и ръководителите.  

2.Окончателна заявка за участие - на посочените имейл адреси до 02.02.2020г., в която да се отразят 

настъпилите промени. 

 

СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА:  
Според Наредбата на БФСЛ за 2020г. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 
08.02.2020г. 

09.00ч.- загрявка и проверка на спортното оръжие 

10:00ч.- откриване 

10.15ч. - квалификации I; 1/16 елиминации; 

13.15ч.- загрявка II 

14.15ч. - квалификации II; 1/16 елиминации; 

- отборни финали олимпийски стил и компаунд ; 

09.02.2020г.  

09.00ч. - индивидуални елиминации 1/8; 1/4; 1/2 и финали. 

Награждаване и закриване на турнира 

 

Забележка: 

Поради заетост на залата за момента не можем да предложим официална тренировка, 

като си запазваме правото при настъпили промени да Ви информираме своевременно. 
•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. 

Два дни преди турнира ще получите имейл със схемата за провеждане на състезанието. 

•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника 

за провеждане на състезания, чисти спортни обувки. 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: Константина Мавлова, Нина Василева 

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 – купи; 

 

НОЩУВКА:  

Хостел „Пенев“ -  0878889725; Нощувка: 38лв.- двойна стая 

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

ЗА КОНТАКТИ: 

Станимир Андонов: тел.: 0898/20 39 52; Иван Проданов: тел.: 0896/62 50 14 
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