
          СК “БОЙНИ СПОРТОВЕ” – ПАНАГЮРИЩЕ 
             

РЕГЛАМЕНТ 
Открит турнир “ Орчо войвода“ 

по спортно, бойно самбо и самбо партер  гр. Панагюрище 28.11.2021г. 

 

1. Общи положения 

1.1.Открит турнир „Орчо войвода“ се провежда в съответствие с всички правила на  БФ 

„Самбо“ и състезателния правилник на ФИАС .  

1.2. Турнир „Орчо войвода“ ще бъде организиран от  СК „Бойни спортове“ и  БФ „Самбо“. 

       2.  Дата и място на провеждане 

2.1.Турнир „Орчо войвода“ ще бъде проведен на 28.11.2021г.  в гр.  Панагюрище. 

2.2.Място на провеждане: Спортна зала „Арена Асарел“ 

2.3.Място на провеждане на конференция: Спортна зала „Арена Асарел“ . 

3. Участници 

3.1.Спортно Самбо – Кадети, кадетки от 2006г. до 2010г. 

3.2.Бойно Самбо – Младежи до 20г. от 2002г. до 2006г. 

3.3.Самбо в партер – Без ограничение на възрастова група - Мъже  

4.  Технически условия 

4.1.Категории 

 Кадети (42,46,49,53,58,64,71,79,88,+88) кг. 

 Кадетки (44,50,54,59,65,+65) кг. 

 Бойно Самбо Младежи (58,64,71,79,88,98,+98) кг. 

 Самбо в партер – Мъже (58,64,71,79,88,98,+98) кг. 

4.2. Всички участници задължително трябва да имат: 

 -  Удостоверение за извършен предсъстезателен медицински преглед.  

 -  Застраховка за участие в състезание. 

 -  Документ за самоличност. 

4.3. Всички треньори трябва да имат зелен сертификат (антигенен тест, PCR тест) 

5. Финансови условия  

5.1. За състезатели, картотекирани в  БФ „Самбо“, без такса участие .  

5.2. За състезатели, които не са членове на БФ „Самбо“ – 10лв. 

6. Заявки 

6.1.Заявки за участие в турнира се приемат минимум 24ч. преди състезанието  на  тел. 0888 317722  

-  БФ „Самбо“ ,  имейл  bulsambo@abv.bg 

7. Контакти за информация 

7.1. Иван Нетов – тел. 0888 830817 

7.2. Александър Фръгов – тел. 0877 177788 

7.3. БФ „Самбо“  - тел. 0888 317722     

7.4. Камен Георгиев – тел. 0899 797493  /за Самбо партер и Бойно самбо/ 

8. Награждаване 

8.1. Спортисти взели призови места(първо,второ, трето)ще бъдат наградени с медали  и 

дипломи. 

mailto:bulsambo@abv.bg


 

 

ПРОГРАМА 

Открит турнир “ Орчо войвода“ 

по спортно, бойно самбо и самбо партер 

 гр. Панагюрище 28.11.2021г. 

 

 

27 ноември 2021г. 

16:00 – 17:00 Акредитация – спортна зала „Арена Асарел“ 

17:00 – 18:00 Конференция с треньори, представители 

17:00 – 18:00 Контролен кантар 

18:00 – 19:00 Официален кантар 

28 ноември 2021г. 

08:00 – 09:00 Официален кантар 

09:00 – 10:00 Съвещание съдии 

10:00 Старт турнир „Орчо войвода“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


