
7th INTERNATIONAL 
MEETING “BRIZ - IVAN THE 
ROSHAV STOYCHEV”

7-ми МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР “БРИЗ - ИВАН THE 
ROSHAV СТОЙЧЕВ”

8-10.10.2021



INVITATION
Dear friends! We, from Swimming club “Briz”, together with Burgas municipality and Bulgarian Swimming Federation, kindly 

invite you to 7th International tournament “Briz” in memory of  Ivan The Roshav Stoychev in the city Burgas, Bulgaria.

From this year the tournament is in memory of our family member, member of swimming family and technical director of the 

first ever live internet broadcast of a swimming tournament in Bulgaria - Ivan “The Roshav” Stoychev.

Скъпи приятели! Ние от Плувен клуб “Бриз”, заедно с Община Бургас и Българска Федерация Плувни Спортове, 
любезно ви каним на 7ми Международен турнир “Бриз” в памет на Иван The Roshav Стойчев” в град Бургас, 
България.

От тази година турнирът е в памет на нашият член на семейството, член на плувното семейство и технически 
директор на първото изобщо излъчване в интернет на плувен турнир в България - Иван “The Roshav” Стойчев.



ПРИЯТЕЛИ НА СЪБИТИЕТО
FRIENDS OF THE EVENT



COMPETITION

➔ The competition will be held on 8-10.10.2021

➔ Competition will be held in the indoor short-course 

in 10 lanes

➔ Swimming pool has an additional warm-up pool 

during the competition

➔ Water temperature will be 26C and the air 

temperature 28C

➔ The competition is held under Bulgarian Swimming 

Federation  and FINA rules

➔ Timing is automatic ALGE timing system

СЪСТЕЗАНИЕТО

➔ Състезанието ще се проведе на 8-10.10.2021
➔ Състезанието ще е в закрит 25м басейн с 10 

коридора
➔ Басейнът има допълнителен басейн за загрявка 

по време на състезанието
➔ Температурата на водата ще бъде 26C , а тази 

на въздуха - 28C
➔ Състезанието ще се проведе по правилата на 

БФПС и ФИНА
➔ Измерването на времената ще е с ALGE timing 

system



VENUE
➔ Competition will be held at “OZK Park Arena”
➔ Venue has 1200 seats

БАСЕЙНЪТ
➔ Състезанието ще се проведе на “ОЗК Парк Арена”
➔ Басейнът има 1200 седящи места



FACTS
➔ On our meeting are made many National records
➔ Some of more impressive participants are:

◆ Dinko Jukic - European champion, World 
championship bronze medalist holder, 4th 
at Olympic games

◆ Antani Ivanov - 2nd World junior 
championship, final at World and European 
championships

◆ Tatyana Salcutan - youth olympic champion 
and multi medalist from World and 
European junior championships

◆ Anastasia Basisto - World and European 
junior championships finalist

◆ Lyubomir Borisov - double world champion 
on World Police Games

◆ Nelson Silva Jr. - Gold medalist at FINA 
World cup, National swimmer of Brasil

◆ Al-Ahly - One of the best club teams in the 
world also known like “The Club of 
Century”

ФАКТИ
➔ На нашето състезание са подобрени 

множество национални рекорди
➔ Някои от най-впечатляващите участници са:

◆ Динко Юкич - Европейски шампион, 
бронзов медалист на Световно 
първенство и 4ти на Олимпийски игри

◆ Антъни Иванов - Световен 
вицешампион за юноши, финалист на 
Световно и Европейско първенство за 

◆ Татяна Салкутан - Олимпийска 
шампионка за девойки, 
мултимедалистка на Световни и 
Европейски първенства за девойки

◆ Анастасия Басисто - финалистка на 
Световни и Европейски първенства за 
девойки

◆ Любомир Борисов - двукратен 
световен шампион на Световни 
полицейски игри

◆ Нелсон Силва - Златен медалист от 
световни купи на ФИНА и национален 
състезател на Бразилия

◆ Ал-Ахли - един от най-добрите 
клубни отбори, известен с прозвището 
“Клубът на Века”



AGE GROUPS - ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

GROUP / ГРУПА YEAR / ГОДИНА НА 
РАЖДАНЕ

А 2003 and older / и по-големи

B 2004-2006

C 2007-2008

D 2009-2010

E 2011 and younger/ и по-малки



PROGRAM - ПРОГАМА
Friday 17:00 - Петък

EVENT - ДИСЦИПЛИНА AGE GROUP - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

50m breaststroke / бруст ABCDE

100m freestyle / св.стил ABCDE

100m backstroke / гръб ABCDE

200m butterfly / бътерфлай ABC

4x50m mix medley relay / микс смесена 
щафета

OPEN



PROGRAM - ПРОГАМА
Saturday - 9:30 - Събота

EVENT - ДИСЦИПЛИНА AGE GROUP - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

50m backstroke / гръб ABCDE

100m butterfly / бътерфлай ABCDE

400m freestyle / св.стил ABC

200m IM / съчетано ABCD

4x50m freestyle relay / св.стил OPEN



PROGRAM - ПРОГАМА
Saturday - 17:00 - Събота

EVENT - ДИСЦИПЛИНА AGE GROUP - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

100m IM / съчетано ABCDE

200m freestyle / св.стил ABCD

100m breastroke / бруст ABCDE

200m backstroke / гръб ABCD

4x50m medley relay / смесена щафета OPEN



PROGRAM - ПРОГАМА
Sunday - 9:30 - Неделя

EVENT - ДИСЦИПЛИНА AGE GROUP - ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

50m freestyle / св.стил ABCDE

200m breastroke / бруст ABCD

50m butterfly / бътерфлай ABCDE

400m IM / съчетано ABC

4x50m mix freestyle relay / микс св.стил 
щафета

OPEN



DETAILS
➔ DEADLINES

◆ 04.10 - Entry deadline at email 
bulswimmingfederation@gmail.com

◆ 06.10 - Entrylist will be released
◆ 08.10 - 14:30 Technical meeting at Conference 

room in Swimming pool “OZK Park Arena”
➔ LIMITATIONS

◆ Every swimmer can participate on 4 individual 
events

◆ If organizational committee decides can limit 
events of 400 freestyle and 400 IM by 3 heats 
per gender

➔ TAX FEE is 15 euro per swimmer
➔ PRIZES

◆ The best 3 swimmers by gender,event and age 
group will be awarded with medals

◆ The best 3 swimmers by gender according FINA 
points system will be awarded with money 
prizes (amount TBD)

◆ The best swimmer in every age group by 
genders will be awarded by special prize

◆ Coach of the best team will be awarded with 
money prize(amount TBD)

➔ The organizational committee retain their right to made 
necessary changes given by CoVid19 situation and all 
anti-epidemic measures will be taken

ДЕТАЙЛИ
➔ КРАЙНИ СРОКОВЕ

◆ 04.10 - краен срок за подаване на заявка 
bulswimmingfederation@gmail.com

◆ 06.10 - изкарване на стартов лист
◆ 08.10 - 14:30 Техническа конференция в 

Конферетна зала на “ОЗК Парк Арена”
➔ ОГРАНИЧЕНИЯ

◆ Всеки плувец може да участва на 4 индивидуални 
дисциплини

◆ Ако организационния комитет реши, може да 
въведе ограничение на дисциплините 400м св.
стил и 400м. съч. на 3 серии от пол

➔ ТАКСА УЧАСТИЕ е 30лв на състезател
➔ НАГРАДИ

◆ Най-добрите 3ма плувци от пол, дисциплина и 
възрастова група получават медали

◆ Най-добрите 3ма плувци от пол, спрямо 
точковата система на FINA, ще бъдат наградени с 
парични награди (размерът TBD)

◆ Най-добрите плувци по пол от всяка възрастова 
група ще бъдат наградени със специални награди

◆ Треньорът на най-добрия отбор ще бъде награден 
с парична награда (размерът TBD)

➔ Организационния комитет си запазва правото да правят 
необходими промени предвид КоВид19 ситуацията и ще 
бъдат взети всички противоепидемични мерки
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CONTACTS
➔ EMAIL: pkbriz@abv.bg; 

➔ PHONE: +359884006547 - Stoyan Stoychev, 

director of organization

➔ EMAIL FOR ENTRY LIST: 

bulswimmingfederation@gmail.com

КОНТАКТИ
➔ EMAIL: pkbriz@abv.bg; 
➔ ТЕЛЕФОН: +359884006547 - Стоян Сойчев, 

организационен директор
➔ EMAIL ЗА ЗАЯВКИ: 

bulswimmingfederation@gmail.com
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