
 
 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
 
 

ДОП  по кикбокс – киклайт контакт -  ЮМВ, ДМВ – 13-14-15 години, ЮСВ, ДСВ – 16-
17-18 години, мъже и жени, ветерани – мъже - 41-51 год., жени -  36-45 год. 

 
ДОП по кикбокс – лоу кик – ЮМВ, ДМВ – 15-16 год.,ЮСВ, ДСВ – 17- 18 год, мъже и 

жени 
 

ДОП по кикбокс – К -1- ЮМВ, ДМВ – 15-16 год.,ЮСВ, ДСВ – 17- 18 год, мъже и жени 
 
 

16 - 18.09.2016 - гр. Каварна 
 
 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Определяне шампионите в стиловете киклайт контакт, лоу кик и К-1.  
 
ВРЕМЕ И МЯСТО: Първенството ще се проведе в гр.Каварна  от 16  до 18.09.2016 год. 
в спортна зала „Олимпиада“ 
 
Настаняването на отборите е предвидено в: „Топола скайс“ – 4 звезди: 
http://www.topolaskies.com/ 
 
Преференциални цени за настаняване в едноспални и двуспални апартаменти 
на база: 
 
Нощувка+закуска:  
цена за 1 възрастен в апартамент – 50.00 лв на ден 
цена за 2 възрастни в апартамент – 60.00 лв на ден 
цена за 3 възрастни в апартамент – 75.00 лв на ден 
цена за 4 възрастни в апартамент – 90.00 лв на ден 
цена за 5 възрастни в апартамент – 110.00 лв на ден 
цена за 6 възрастни в апартамент – 130.00 лв на ден 
 
Горепосочените цени са на помещение на ден и включват: нощувка, закуска, 
ползване на басейн, чадър и шезлонг около басейна, сауна, фит нес, 
тенис на маса, билярд, застраховка, тур. данък и ДДС.  
 
Хранене и напитки (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заявяват при резервация): 
 
Вечеря /блок маса/ -  10.00 лв на лице  

http://www.topolaskies.com/


 
/Богат асортимент от салати, предястия, основни ястия и гарнитури, десерти, 
безалкохолни напитки, вино, бира/ 
 
 3. Условия за резервации и плащане: Резервации се приемат В СРОК ДО: 
14.09.2016 - reservation@topolaskies.com,   - 0882 028201, 0887670216, 052/904010. 
 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В състезанието могат да участват състезатели на които са 
необходими следните документи: 

1. Платен годишен членски внос на спортния клуб за 2016 год. 
 
КЛУБОВЕ, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТИЛИ ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ДАТАТА 
НА СЪСТЕЗАНИЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ 
 

2. Спортен паспорт заверен за 2016 год.; 
 3. Застраховка, придружена със списък на състезателите участващи в 
шампионата, заверен, подписан и подпечатан от Застрахователя.  
 4. ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД  ЗА 2016 ГОД., ОТРАЗЕН 
В СПОРТНИЯ  ПАСПОРТ ПО НАРЕДБА № 8 НА МЗ.       
 5. Предсъстезателен медицински преглед. 
 
ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО НЯМА ДА СЕ ИЗВЪРШВА КАРТОТЕКИРАНЕ 
 
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: ДО 13.09.2016 

ВНИМАНИЕ: 
 
Всички заявки за участие следва да бъдат подадени по електронна поща в 
срок до 13.09.2016 година. На 14.09.2016 по електронна поща ще бъде 
изнесен листа на участниците в двата стила и ако е необходимо ще бъдат 
извършени съответни корекции.  
Мерене на състезателите за всички стилове ще бъде извършено на 16.09. от 
15.00 до 18.00 ч., допълнително мерене за стил киклайт контакт ще се 
извърши и на 17.09 от  07,30 до 09,30 ч. Състезателите, които не потвърдят 
по време на меренето заявените предварително килограми отпадат от 
участие.  
АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЕТО ТРЯБВА 
ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 8 на МЗ 
 
СЪСТЕЗАТЕЛИ, КОИТО СЕ ЯВЯТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО С МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ, 
КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 8 НА МЗ – НЯМА ДА 
ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОЯВАТА. 
 
 
 
 
 

КАТЕГОРИИ: 
 
К – 1 и ЛОУ КИК 

mailto:reservation@topolaskies.com


юноши младша  в-ст (15-16г.):  до 48 кг.,до 51 кг. до 54 кг., до 57 кг.,до 60 кг, до 
63,5 кг., до 67 кг., до 71 кг., до 75 кг., до 81 кг., + 81 кг. 
девойки младша в-ст (15-16 г):  до  48 кг., до 52 кг., до 56 кг., до 60 кг., + 60 кг. 
юноши старша в-ст:  до 51 кг. до 54 кг., до 57 кг.,до 60 кг, до 63,5 кг., до 67 кг., до 
71 кг., до 75 кг., до 81 кг., до 86 кг., до 91 кг.+ 91 кг. 
девойки старша в-ст:  до  48 кг., до 52 кг., до 56 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 70 кг., + 
70 кг. 
мъже:  до 51 кг. до 54 кг., до 57 кг.,до 60 кг, до 63,5 кг., до 67 кг., до 71 кг., до 75 кг., 
до 81 кг., до 86 кг., до 91 кг.+ 91 кг. 
жени:  до  48 кг., до 52 кг., до 56 кг., до 60 кг., до 65 кг., до 70 кг., + 70 кг. 
 
 
КИКЛАЙТ КОНТАКТ 
Юноши младша в-ст (13-14-15 г.) - до 42 кг., до 47кг.,52кг.,57кг., 63кг.,69кг., 74кг., 
79кг.,+79кг. 
Девойки младша в-ст (13-14-15 г.) – до 42 кг., до 46кг.,50кг.,55кг.,60кг.,65кг., 
70кг., 70кг. 
ЮСВ (16-17-18 г.) и мъже -  до57кг.,63кг.,69кг.,74кг.,79кг.,84кг.,89кг.,94кг.,+94кг. 
ДСВ (16-17-18 г.) и жени - до 50кг.,55кг.,60кг.,65кг.,70кг.,+70кг. 
Ветерани – мъже - 63кг,74кг,84кг,94кг,+94кг 
Ветерани – жени - 55кг,65 кг, +65кг 
 
 
 
 
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ: Разходите за участие са за сметка на клубовете. Пътни, 
дневни и хонорари на съдийския апарат, както  медали и  грамоти се обезпечават от 
СК”РИНГ” – КАВАРНА. 
 

ПРОГРАМА 
 

16.09.2016 г. 
1. Пристигане и настаняване; 
2. 15.00 до 18.00 ч. - медицински преглед и кантар в комплекс Топола скайс; 
3. 18.30 – техническа конференция и теглене на жребия в комплекс Топола скайс; 

 
17.09.2016г. 

1. Кантар за състезатели в стил киклайт контакт – 07.30 – 09.30 – зала Олимпиада – 
гр. Каварна;      
2. Начало на състезанието - 10,30 ч. – зала Олимпиада – гр. Каварна; 

- Елиминации 
 

18.09.2016г. 
1.       Финали - 10,00 ч. – зала Олимпиада – гр. Каварна;  
 
 

Председател БККБМТ: Виктор МЕЛАМЕД 
 

Приложение към Наредбата  
 
Заявка за участие от СК .................................... 
Стил лоу кик 



Моля подреждайте състезателите по възрастови групи и категории! 
 
№ Възр.група Кат. Име, Фамилия 
    
    
    
    
 
 
Стил К-1 
Моля подреждайте състезателите по възрастови групи и категории! 
 
№ Възр.група Кат. Име, Фамилия 
    
    
    
    
 
 
Стил киклайт контакт 
Моля подреждайте състезателите по възрастови групи и категории! 
 
№ Възр.група Кат. Име, Фамилия 
    
    
    
    
 

 


