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Комплекс „ДАМАСЦЕНА“, България 

РЕГЛАМЕНТ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Откритият Балкански турнир по самбо за кадети и кадетки 2022 г. се провежда в съответствие 
с Правилника на ФИАС за подготовка и провеждане на официални състезания (спортни и 
организационни правила) и Международните правила за състезания по самбо.

1.2 Откритият Балкански турнир по самбо за кадети и кадетки 2022 г. се провежда, за да се 
определи победител в съответните възрастови групи, както и за популяризиране и развитие на 
самбото в световен мащаб и за укрепване на международните отношения.

2. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЯ

2.1 Общото ръководство на организацията и провеждането на Открит Балкански турнир по 
самбо за кадети и кадетки 2022 г. са отговорност на Балканската федерация по самбо (BFS) 
заедно с Българската федерация по самбо и са финансирани от основния спонсор на 
Асоциацията на Българските Самбисти - ЕООД „ДАМАСЦЕНА“ .

2.2 Данни за страните:

Балканска федерация по самбо (BFS):

Адрес: Сърбия, гр. Зайчар 19000, ул. Хайдук Вежкова - 9 

Имейл :sambon ick@gmaii .com

А Ц И Я АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
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Телефон: +359887744111

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ САМБИСТИ

Адрес: Гр.София, п.к. 1612, ул. „Балканджи Йово” №9, ет.1 

Имейл: office@bulsambo.com 

тел: +359898425737

Българска федерация по самбо:

Адрес: гр. СОФИЯ

БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 75

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЕТ.4 ОФИС 404

Тел : +359 2 9300593

Имейл: bulsambo@abv.bg

3. ДАТИ И МЯСТО

3.1 Откритият Балкански турнир по самбо ще се проведе от 09 до 10 юли 2022 г.

3.2 Място на провеждане: Комплекс „Дамасцена“

3.3. Хотели, разпределени за шампионата:

-  Спортисти и треньори:

-  Рефери:

-  Техническа комисия:

-  Ръководители на делегации:

-  VIP:

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1 Тези спортисти, които са присъединени към своята национална федерация по самбо на 
възраст 15-16 години (2006,2007,2008 г., кадети, М&Ж), могат да участват в шампионата и ще 
бъдат обезпечени за хотел, вечеря и закуска по един участник в категория.

4.2 Всички състезатели трябва да представят валидна застраховка.

4.3 Втори, трети и т.н. участник в една категория ще са за сметка на своята национална 
федерация в размер 80 € на ден.

4.4 За да влезе в България и да участва в състезанието, всеки член на отбора трябва да премине 
тест за COVID-19 и PCR в съответните им страни и имат отрицателен резултат не по-рано от 72 
часа преди пристигането.
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Тест резултатите трябва да бъдат изпратени по електронна поща (office@bulsambo.com) до 
Организационния комитет на състезанията и да се представят на хартиен носител на 
акредитацията.

4.5 Откритият Балкански турнир по самбо за кадети и кадетки ще се организира в съответствие 
с инструкции и правила, наложени от Република България въз основа на мерките за безопасност 
при C0VID-19 и пътуването регламенти. Мерките и разпоредбите подлежат на промяна поради 
постоянно преразглеждане и оценка на продължаваща пандемия.

4.6. Регистрацията на отборите за състезанието се извършва чрез предварителна заявка на имейл: 

offlce@bulsambo.com

4.7 Теглови категории:

М /Ж

Кадети, родени 2006-2008 г. - 46, 49,53, 58, 64, 71, 79, 88, над 88 кг 

Кадетки родени 2006-2008г.- 41,44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, над 72 кг

4.8 По време на акредитацията всички делегати на страните трябва да предоставят на 
Организационния комитет кратка информация: версия (не повече от 30 секунди) на съответния 
национален химн в електронен формат (копие) и две национални знамена 2х1м.

5. ЗАПИСВАШ

5.1 Попълнените формулярите за участие с поставяне на печат на федерацията и подпис на 
президента или генералния секретар трябва да бъдат изпратени до Организационния комитет на 
Открития Балкански турнир по самбо чрез следния имейл адрес: office@bulsambo.com

I Приложение № 1 -  Вход по номер -  до 20 май

I Приложение № 2 -  Формуляр за виза -  до 20 май

I Приложение Вход №3 и №4 -  Резервация на хотел, данни за полет -  до 20 май

5.2 Официалната делегация включва:

1. Глава 1

2. Треньор 2

3. Рефер 1

4. Доктор 1

5. Спортисти 18 

Общо 23

6. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

6.1 АБС и ЕООД “ДАМАСЦЕНА“ поемат всички разходи по настаняване и хранене 2 пъти на 
ден. Максималната продължителност на настаняването е три дни.

6.2 Разходите за трансфер от летище или жп гара до официалния хотел и обратно и по време на 
състезания са безплатни.
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6.3 При индивидуална резервация на настаняване всяка национална федерация заплаща такса за 
акредитация в размер на 100 € за всеки член на екипа (настаняване, хранене, трансфер не са 
включени в тази такса) до Организационния комитет за покриване на разходите за организиране 
на шампионата.

6.4 Всички участници пътуват до мястото на състезанието за сметка на изпращащите 
организации.

6.5 Ръководителите на делегации уреждат всички финансови въпроси и отговарят на 
изискванията за акредитация в деня на пристигане. Плащането се извършва на място в € евро 
или BG лева.

6.6 Организационният комитет осигурява настаняване и храна на: главен рефер, главен секретар 
и 14 рефери.

7. НАГРАЖДАВАНЕ

7.1 Спортистите, спечелили награди, се награждават с медали, грамоти и подаръци.

7.2 При награждаването се изисква червена униформа за самбо.

7.3 По време на церемонията по награждаването ще се изпълнява националният химн заедно с 
вдигане на флага на страната.

7.4 Отборите, спечелили награди, се награждават с купи и грамоти.

8. БАНКОВИ ДАННИ 

Банкова информация:

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ САМБИСТИ

Номер на сметка :

IBAN BG07STSA93000026699796 

В 1C: STSABGSF 

Валута: BG 

DSK BANK

Всички банкови такси се заплащат от платеца.

ПРОГРАМА

Откритият Балкански турнир по самбо за кадети и кадетки 2022 г. 

08 юли — петък -  ден на пристигане 

09:00 -  17:00 -  регистрация



16:00 -  17:00 - инструктаж на съдиите 

17:00 -  18:00 -  теглене на жребий 

18:00 -  19:00 - контрол на теглото:

19:00 -  Конгрес на БАС

Кадетки Ж -41,44,47, 50, 54; Кадети М -46,49,53, 58;

09 юли — събота

10:00 -  15:00 - Предварителни срещи и срещи за бронзови медали: 

Кадетки Ж -41,44, 47, 50, 54; Кадети М -  46, 49,53, 58;

14:00 -  15:00 - контрол на теглото:

Младежи М -  64, 71, 79, 88, над 88; Младежи Ж - 59, 65,72, над 72;

15:30 -  16:00 - церемония по откриване

16:00 18:00 - финали и церемонии по награждаване

10 юли — неделя

10:00 15:00 - Предварителни срещи и срещи за бронзови медали: 

Младежи М -  64, 71, 79, 88, над 88; Младежи Ж - 59, 65, 72, над 72; 

16:00 18:00 - финали и церемонии по награждаване 

18:00 -  18:20 - церемония по закриване

11 юли -  понеделник - отпътуване.

Sekretary General, В.
Nikola M.Diskovic


