
 

Уважаеми колеги, 

 

В периода от 19 до 23 септември 2022 г. Асоциация на българските градове и региони и със 

съдействието на БРФ „Спорт и здраве“ ще проведат първите Летни общински спортни игри 

(ЛОСИ) във Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена. 

Това, към което се стремим, е да обединим хората, за които спортът е начин на живот. 

Ръководени от девиза „Здрав дух в здраво тяло“ се надяваме да приемете нашата покана и в 

рамките на тези 4 дни заедно да изживеем радостта от победата и да се забавляваме по спортните 

терени! 

Очакваме ви! 
 

I. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ: 

Всички участници ще бъдат настанени в комплекс Св. Св. Константин и Елена в 4 звездни хотели 

при следните условия: 

Такса участие за настаняване на лице в единична стая – 660 лева. 

Такса участие за настаняване на лице в двойна стая - 530 лева. 

Таксата участие включва: 4 нощувки, изхранване на база “all inclusive”, медицинско обслужване, 

наем на спортни съоръжения, съдийско обезпечаване, купи и медали и други. 

 

! Отбори или състезатели, които не ползват нашите услуги за настаняване, трябва да заплатят 

еднократна такса участие от 180 лева на човек. 

 

II. ВИДОВЕ СПОРТ: 
 

1. Мини футбол на изкуствена трева – мъже 

Състав на отборите: по 5+1 състезатели + 4 резерви. 

Играе се с маратонки или футболни обувки с гумени бутони. 

Мъже - две полувремена по 20 минути. 

 

2. Тенис на маса - мъже и жени 

Състав на отборите: 

Мъже: по 3 състезатели + 1 резерва. 

Жени: по 2 състезателки + 1 резерва. 

 

3. Плажен волейбол – мъже и жени 

Състав на отборите: по 3 състезатели + 1 резерва. 

 

4. Спортна табла – мъже 

Състав на отборите: по 2 състезатели. 

 

5. Дартс - мъже и жени 

Състав на отборите: по 2 състезатели. 

 

6. Щафета „Бързи заедно” – смесени отбори 

Състав на отборите: Всеки отбор се състои от 5 души. Той може да бъде съставен само от мъже, 

само от жени или да бъде със състезатели от двата пола. 

Отборите се нареждат в две колони зад СТАРТ линията, като начало на играта се дава от главния 

съдия чрез звуков сигнал. 

Примерна щафета: 



 

Състезателите преминават зигзагообразно между конусите и спират на линията за стрелба. 

Стрелят към коша и тръгват обратно към отбора си по права линия. Следващият състезател тръгва 

след докосване длан в длан с връщащия се играч. 

Победител е отборът отбелязал пръв десет коша или вкарал най-много кошове в рамките на 5 мин. 

 

ВАЖНО: Упражненията, които са включени в щафетите могат да бъдат различни. В деня на 

провеждане ще се направи демонстрация и ще се уточнят конкретните цели и задания. 

 

7. Теглене на въже – смесени отбори 

Състав на отборите: 3 мъже + 2 жени + 2 резерви (мъж и жена). 

 

ВАЖНО: Може да се участва с неограничен брой отбори във всяка спортна дисциплина. Ако се 

участва с повече от един отбор в даден спорт, то за комплексното класиране ще се отчитат 

резултатите на по-предно класиралия се отбор. 

 

Нямат право на участие състезатели, включени в националните отбори, както и картотекирани и 

играещи в “А” и “Б” групи. 

 

При спортни дисциплини с по-малко от 3 отбора, състезания няма да се провеждат, а 

организаторите ще уведомят своевременно отборите, дали съответната заявка. 

 

ІII. ДОКУМЕНТИ, РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Редовността на състезателите и отборите се удостоверява със следните документи: 

1. Лична карта. 

2. Отчетни форми 820 на Министерство на здравеопазването за пред състезателен медицински 

преглед или списък на състезателите, заверен от лекар или здравна служба. 

3. Застраховка „Злополука” за периода на мероприятието. 

 

Участниците ще се настаняват директно по хотелите, като ще получат информация за мястото на 

настаняване около една седмица преди пристигането си. 

 

IV. НАРУШЕНИЯ, ЖАЛБИ И НАКАЗАНИЯ 

При нарушаване изискванията на настоящите условия или състезателните правилници, 

засегнатите страни имат право да подадат жалби (контестации), чрез водача на отбора до 

ръководството, най-късно 1 час след приключване на състезанието. Закъснели контестации не се 

разглеждат. Такса за подаване на контестация – 100 лв. Доказателствата за нередовни състезатели 

се предоставят от отбора, подал жалба, а нарушенията от съдийско естество се решават от 

ръководството на игрите. 

При груби нарушения ръководството на състезанието може да отстрани и декласира целия 

отбор. 

Всички въпроси, които не са засегнати в настоящите условия и са свързани с провеждането 

на спортните игри се уреждат съгласно правилниците на съответните българските спортни 

федерации и решенията на главното ръководство. 

 

V. НАГРАДИ 

На участниците в игрите, на основание на отборно, индивидуално и комплексно класиране 

ще бъдат раздадени следните награди: 

а) отборно: 

- класиралите се отбори във всеки вид спорт на І, ІІ и ІІІ място се награждават с 

купи и медали – златни, сребърни и бронзови. 



 

б) индивидуално: 

- за спортовете тенис на маса и дартс първите класирали се трима състезатели 

(състезателки) ще бъдат наградени с медали – златен, сребърен и бронзов. 

Забележка: Индивидуалните състезания не носят точки за комплексното класиране! 
 

в) комплексно: 

- спортни клубове, класирали се на І, ІІ и ІІІ място (по сбор от точки по   видове 

спорт до шесто място) ще бъдат наградени с купи “комплексен първенец” – І, ІІ и 

ІІІ място. 

Забележка: Комплексното класиране се определя от общия спечелен брой точки от всички 

отборни състезания. Отборните състезания носят следните точки: За 1-во място – 7 точки, 

за 2-ро място – 5 точки, за 3-то място – 4 точки, за 4-то място – 3 точки, за 5-то място – 2 

точки, за 6-то място – 1 точка. 

г) Феърплей – отбор, спазвал условията и изискванията за взаимно уважение и 

спортсменство по време на състезанията ще бъде награден с купа. 

 

Снимки и информация за класирането по видове спорт ще може да се изтеглят от интернет 

страницата на БРФ „Спорт и здраве”: www.bwsf-bg.org 
 

VІ. АНУЛАЦИИ 

Във връзка със сключените договори за настаняване и изискванията на хотелиерите БРФ „Спорт и 
здраве” въвежда следната система на анулации на направени резервации: 

- при анулиране на заявки за резервация до 12.08.2022 г. БРФ „Спорт и здраве” възстановява 

на клиента цялата сума. 

- при анулиране на заявки за резервация от 12.08 до 02.09.2022 г. БРФ „Спорт и здраве” 

задържа сума равна на 1 нощувка за всяка анулирана резервация. 

- при анулиране на заявки за резервация от 02.09.2022 г. до датата на пристигане БРФ 

„Спорт и здраве” задържа 100 % от общата сума. 

 

VIІ. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Заявка за участие – попълват се отборите по спортове и окончателният брой 

необходими стаи. Краен срок за подаване: 10 септември 2022 г. 

2. Поименен списък на участниците по стаи – попълва се разпределението на 

участниците по стаи. Краен срок за подаване: 10 септември 2022 г. 

 

Заявките се изпращат на и-мейл адрес : office@abgr.org , office@bwsf-bg.org 

 
За повече информация и заявки за участие : Евтим Евтимов АБГР- 0889600252  

 

 

При подаване на окончателната заявка (краен срок до 10.09.2022 г.) се извършва и заплащане на 

100% от сумата, която трябва да се преведе по банков път по сметка в Юробанк И Еф Джи: 

IBAN: BG70BPBI 7940 104 6788 101, BIC: BPBIBGSF 

Титуляр: БРФ „Спорт и здраве” 

Заявката се счита за валидна само при превод на пълната дължима сума в срок до 15.09.22 г. 

 

http://www.bwsf-bg.org/
mailto:office@bwsf-bg.org

