
 

5-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "БРИЗ" 11-13.10.2019 

 

Скъпи приятели, 

Ние от ПК "Бриз" , съвместно със съорганизаторите от Община Бургас и 

Българска Федерация Плувни Спортове, с огромно уважение Ви каним на 

5-я Mеждународен турнир "Бриз" в Бургас, който се утвърждава като 

един от най-силните в България.  

• СЪСТЕЗАНИЕТО ще се проведе на открития през миналата година 

плувен басейн "ОЗК Парк Арена", който разполага с 1200 седящи 

места 

 

 



• Ще бъде използвана преградната стена на басейна и състезанието 

ще се проведе на 25м басейн, с 10 коридора. 

• Турнирът е в международния и вътрешен календар на БФПС  

• ФАКТИ: 

На турнира са поставени множество национални рекорди. 

Някои от най-известните участници са Динко Юкич (Световен и Европейски 

шампион, 4-ти на ОИ), Антъни Иванов (Световен вицешампион за юноши, 

финалист на СП и ЕП за мъже), Нелсън Силва (Златен медалист от 

състезанията за СК на ФИНА,национален състезател на Бразилия), Татяна 

Салкутан (Олимпийска шампионка за девойки и многократна медалистка 

на ЕП и СП за девойки), както и множество национални рекордьори и 

национални състезатели на България. Участие взе и най-силния 

африкански плувен клуб - Ал Ахли от Египет. 

Състезанието е първото в историята на българското плуване, предавано 

пряко по интернет. 

 

Ще бъдем много радостни да Ви посрещнем на 5-я Mеждународен 

турнир "Бриз"! 

• ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

ГРУПА МЪЖЕ ЖЕНИ 

A 2001 и по-големи 2001 и по-големи 

B 2002-2004 2002-2004 

C 2005-2006 2005-2006 

D 2007-2008 2007-2008 

E 2009-2010 2009-2010 

 

 

 

 

 

• ПРОГРАМА 



 

11.10.2019 следобяд 

Загрявка 15:00 – 16:15 

Начало 16:30 
Дисциплина Възрастова група 

100м св.стил ABCDE 

100м гръб ABCDE 

200м бътерфлай ABC 

50м бруст ABCDE 

4х50м микс смесена щафета OPEN 

 

12.10.2019 сутрин 

Загрявка 07:30 – 08:45 

Начало 09:00 
Дисциплина Възрастова група 

50м гръб ABCDE 

100м бътерфлай ABCDE 

400м св.стил ABCD 

200м съчетано ABCD 

4x50м св.стил OPEN 

 

12.10.2019 следобяд 

Загрявка 15:00 – 16:45 

Начало 17:00 

Дисциплина Възрастова група 

100м съчетано ABCDE 

200м св. стил ABCD 

100м бруст ABCDE 

200 м гръб ABCD 

4х50м смесена щафета OPEN 

 

13.10.2019 сутрин 

Загрявка 07:30 – 08:45 

Начало 09:00 
Дисциплина Възрастова група 

50м св.стил ABCDE 

50м бътерфлай ABCDE 

200м бруст ABCD 

400м съчетано ABCD 

4х50м микс ст.стил OPEN 

 



• Организаторите запазват правото си да правят наложителни 

промени 

 

• СРОКОВЕ 

 

30.09 - Предварителен анонс за участие (не е задължителен, но 

много би ни улеснил) 

06.10 - Последна дата за подаване на Заявки за участие в турнира на 

e-mail: bulswimmingfederation@gmail.com 

10.10 - Ентри лист 

11.10, 14:30 - Техническа конференция в конферентната зала на 

басейна. 

 

• ПРАВИЛА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Сътезанието ще се проведе по правилата на БФПС и ФИНА. Право на 

участие имат всички български състезатели с редовна картотека и 

всички чуждестранни състезатели представящи своя клуб. 

 

 

• ЛИМИТИРАНЕ НА СЕРИИ 

По свое усмотренире, организаторите запазват правото си да 

ограничат дисциплината 800м св.стил в 3 серии от пол и 400м 

съчетано плуване в 5 серии от пол. 

 

• ТАКСА УЧАСТИЕ  

Правото да се състезава в турнира получава всеки състезател, 

заплатил такса от 20лв за участие в турнира. 

 

• НАГРАДИ 

➢ Най-добрите 3-ма състезатели от пол във всяка възрастова 

група ще получат медали 

➢ 3-те най-добри постижения от пол спрямо точковата таблица 

на ФИНА ще получат съответно 250€, 150€ и 100€ 

➢ Най-добрите постижения по пол във всяка възрастова група ще 

получат специални награди 



 

• НАСТАНЯВАНЕ 

Ако желаете съдействие за настаняването, може да се обърнете към 

някой от клубът организатор. 

 

• Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ме притеснявате: 

mail: yancho.stoychev@gmail.com 

Мобилен телефон: +359 884 002 981 

Янчо Стойчев 

 

 

 

 

 

 

 


