
Hаредба
За спортен празник 

„Да спортуваме с мама за 8ми март”

Зала  „Асикс Арена”1.Цел и задачи: Популяризиране на леката

атлетика сред децата и родителите,чрез личен пример .

2.Ръководство и организация: 

 Празника се организира от СК”Приорити спорт’,с подкрепата на 
„РИДАКОМ”,водещ доставчик в сферата на лабораторните 
изпитвания,биологическите,химическите и медикобиологичните науки.

3.Място и време:

8.03.2022 година ,зала „Асикс арена”

4.Дисциплини и възрастови групи:

60 метра –момчета и момичета родени 2007-08 /2009/2010/2011/2012/2013/2014 и
по малки

Щафета 2х30 метра – дете + мама за деца родени – 2010-11-12/2013-2014 и по 
малки

5.Срок и начин на записване: Краен срок за записване 6.03.2022 г

УЧАСТИЕТО СЕ ЗАПЛАЩА ПО 10 ЛЕВА !!!-еднократно

Заявки се подават на имейл: prioritysportbg@gmail.com 

За допълнителна информациятелефон: 0879 05 22 62

Записване на място, ще има но не е препоръчително!!!

Състезанието е отворено за всички желаещи!!!

Стартовите номера се получават на място в деня на състезанието един час преди
дисциплина,СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ!

7.Награди  и  класиране: Първите  трима  във  всяка  дисциплина,  ще  получат
медали,както и награди от нашите партньори.

mailto:prioritysportbg@gmail.com


СПОРТНИЯТ  ПРАЗНИК  ,ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ  ПРИ  СПАЗВАНЕ  НА
ВСИЧКИ  ПРОТОВОЕПЕДЕМИЧНИ  МЕРКИ  ,КЪМ  МОМЕНТА  НА
ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ.!

ТЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

*организаторите  на  състезанието,  ще  осигурят  бързи  тестове  за  целия
обслужващ  персонал,  съдии  и  т.н  ,който  не  разполагат  със  зелен
сертификат,ПСР или бърз тест.

*организаторите  на  състезанието  ще  осигурят  бърз  тест  за  всички
ТРЕНЬОРИ  и  водачи  на  отбори  ,които  не  разполагат  с  зелен
сертификат,ПСР или бърз тест.

*  организаторите,  ще  допускат  публика  ДО 30% ОТ КАПАЦИТЕТА НА
ЗАЛАТА  и  родители  ,  САМО  АКО  ИМАТ  ЗЕЛЕН  СЕРТИФИКАТ  ,ПСР
ИЛИ  БЪРЗ  ТЕСТ.ТЕЗИ  КОИТО  НЯМАТ  ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ  ,ЩЕ
МОГАТ НА МЯСТО ДА ГО НАПРАВЯТ В ДЕНЯ НА СЪБИТИЕТО!

8.ПРОГРАМА:  

16:00 часа -60 метра момчета 2007-08 година

16:05 часа- 60 метра момичета 2007-08 година

16:15 часа 60 метра момчета 2009 година

16:25 часа 60 метра момичета 2009 година

16.35 часа 60 метра момчета 2010 година

16:45 часа 60 метра момичета 2010 година

17:00 часа 60 метра момчета 2011 година

17:10 часа 60 метра момичета 2011 година

17:25 часа 60 метра момчета 2012 година

17:40 часа 60 метра момичета 2012 година

17:55 часа 60 метра момчета 2013 година

18:10 часа 60 метра момичета 2013 година

18:25 часа 60 метра момчета 2014 и по малки

18:40 часа 60 метра момичета 2014 и по малки

18:50 часа 2х30 метра дете + мама родени 2010/2011/2012

19:00 часа 2х30 метра дете +мама родени 2013 /2014 и по малки




