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Н А Р Е Д Б А   
ЗА   

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ДЪРЖАВНОТО  ПЪРВЕНСТВО  ПО  

СТРЕЛБА  С  ЛЪК  ОТ  ДЪРЖАВНИЯ  СПОРТЕН  

КАЛЕНДАР  ПРЕЗ  2 0 1 7  ГОДИНА  

1. Държавното първенство по стрелба с лък да се проведе в периода 22-23.07.2017 г. 
в гр. София, съобразно правилата по стрелба с лък на IBSA. 

2. Състезателите, които кандидатстват за участие, да са с актуална картотека във 
федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” към 15.06.2017 г.  

3. ДП по стрелба с лък да се проведе в две категории – Категория „Б1”и Категория 
„Б2/3”. 

4. Определят се поименни квоти: 

4.1. За спортисти заели първите две места в категорията „Б1” от държавното 
първенство по стрелба с лък през 2016 г. 

4.2. 4.2. За спортисти заели първите три места в категория „Б2/3” в държавното 
първенство по стрелба с лък през 2016 г. 

5. Състезател, отпаднал от поименната квота, не може да бъде заменен с друг от 
съответния клуб. 

6. Всеки клуб може да участва в ДП по стрелба с лък с до шест състезатели, като в 
това число не влизат състезателите с поименни квоти. 

7. ДП по стрелба с лък се провежда при следните условия: 

7.1. Стрелците се състезават в две категории – „Б1” и „Б2/3” 

• категория „Б1” се състезават при следните условия – стрелят на тактилна 
стойка с маска; 
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• категория „Б2/3” се състезават при следните условия – стрелят на 
тактилна стойка без маска и без мерник. 

7.2. Всички стрелци се състезават с лъкове без мерници, включително и 
оптични устройства и диоптрични очила. При нарушение на това или 
друго изискване, състезателят се дисквалифицира.  

8. Класирането е, както следва: 

8.1. Индивидуално по категории;. 

8.2. Отборно като първите трима състезатели от всеки спортен клуб събрали 
най много точки (независимо от коя категория) определят отборното 
класиране . 

9. Разходите по провеждане на дп по стрелба с лък са за сметка на федерация 
„Спорт за хора със зрителни увреждания” и при необходимост клубовете 
участници. 

10. Кандидатстването за участие в ДП стрелба с лък се извършва чрез заявка образец. 

11. Краен срок за заявяване на участие в ДП е 14.07.2017 г. 

12. Участници от поименната квота са, както следва: 

12.1. Категория „Б2/3” 

1. Тодор Георгиев – СКХУ „Бялата Лястовица” Габрово 

2. Илинка Дилкова – СКИ „Витоша” София 

3. Стела Стефанова – СКИ „Витоша” София 

12.2. Категория „Б1” 

1. Иван Янев – СКИ „Витоша” София 

2. Стефанка Янкова – СКХЗУ „Пауталия спорт – 2005” Кюстендил 

Настоящата наредба е приета от УС на ФСХЗУ на 3 юли 2017 г. 
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