
НАРЕДБА 
 

за провеждане на турнир по плажен волейбол  

„Beach Volley Varna open“ 
 

1. Ръководство и организация 

 Турнирът по плажен волейбол се организира и провежда от Община Варна. 

 

2. Време и място на провеждане 

 Място на провеждане -  Плаж АСПАРУХОВО  

 Дата 08.09.2018 г. /събота/, начален час – 08.30 часа 

 Дата 09.09.2018 г. /неделя/  начален час – 08.30 часа 

3. Идеи и цели на състезанието 

Идеята на турнира е да се стимулира и популяризира двигателната активност сред спортисти 

и аматьори и популяризиране на плажните спортове в град Варна. Турнирът е за мъже и 

жени по отделно. 

 

4. Право на участие и състав на отборите 

В турнира по плажен волейбол имат право на участие отбор съставен от двама мъже и две 

жени /по отделно/, които не са участвали на турнири по плажен волейбол кръг от ДП на БФ 

Волейбол. Един състезател има право да участва само в един отбор. 

 

5. Техническа конференция, заявки и формат на провеждане 

 Техническа конференция за теглене на жребии за отборите ще се състои на 08.09.2018 г. 

от 08.10 часа на Аспарухов плаж - Варна. 

 Заявки за участие се подават на energy@abv.bg до 12.00 часа на 7 септември – като се 

обявява име на отбор и две имена на участниците в отбора. 

 Формата на провеждане зависи от броя на записаните двойки при мъже и при жени (групи 

или схема на елиминация). 

 

6. Класиране и награден фонд 

 Класирането отборно. За състезателите класирали се на първите три места при мъже и 

първите три при жени са предвидени предметни награди и  

  НАГРАДЕН ФОНД: 

 1 място 300 лева на отбор мъже 1 място 300 лева на отбор жени 

 2 място 200 лева на отбор мъже 2 място 200 лева на отбор жени 

 3 място  100 лева на отбор мъже 3 място 100 лева на отбор жени 

 

7.  Официалното награждаване ще се състои на 9 юни 2018 г. (неделя) след края на 

финалните срещи за мъже и жени. 

 

8. Допълнителни разпоредби: 

 Контестации се подават до 10 мин. след края на срещата, на главния съдия и на 

представител от организаторите. Разглеждат се от комисия в състав съдийски 

апарат и представител на организаторите. 

 Турнирът се провежда по правилника за плажен волейбол на FIVB. 

 Турнира се изграе със волейболни топки Гала – одобрена от БФ Волейбол 

 

9. Финансови условия. 

 Организационните разходи, разходите за лекарски, съдийски хонорари и награди се 

осигуряват от организаторите от Община Варна. 

 

Наредбата може да намерите и на sportvarna.com 


