
 

                                                                                            
Българска федерация по корабомоделен спорт 

 
Община Русе 

 
Спортен клуб по корабомоделен спорт 

„змс Иван Маринов” Русе 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

за провеждане на Държавно първенство по корабомоделен спорт за 
ветроходни модели - секция "S"; класове F5 - първи кръг 

                   
 

Организатор:   Българска федерация по корабомоделен спорт 
  Община Русе 
  СК по корабомоделен спорт "змс Иван Маринов" - Русе 

Време и място: 1416.05.2021 г., Езерото в Лесопарк "Липник", гр. Русе 

Регистрация: до 13.00 часа на 14.05.2021 г. - Лесопарк "Липник" 

Съдии:  

Главен съдия: Надя Липчева 

1.  Детелин Пенчев. 
2.  Томчо Куленски. 

Възможност за тренировка: Преди състезанието и след редовните стартове. 

Класове: 

F-5-E, F-5-M, F-5-10 

Правилник:  

Правилника на  NAVIGA от 2012 година и допълнения. 

Условия за участие:    

 Заверени членски карти от Сектретаря на БФКС за 2021; 

 Юноши - до навършени  18 год през 2021; 

 Състезатели с нередовни документи няма да се допуска до участие; 

 Допуска се участие на юноши при мъже на равни начала; 

 Всеки състезател може да участва в няколко класа. 

Стартови такси: 

 Мъже и Жени за един клас - 15.00 лв, юноши - 5.00 лв. 

 Такса протест: 20 лв 



За класиране се вземат резултатите от представянето в кръга. 

Класиране и награди: Дипломи и медали за класиралите се от І-во до ІІІ-то място. 

Заявки за участие да се подава до 07.05.2021 г. включително на тел: 0888 537 059 или 

еmail: og.marinov@model-mm.com  
 
 

Настаняване: 
В Лесопарк "Липник" 
Къща за гости „Вила Текето” тел. 0897496627, Само за 7 човека. 150 лв. за цялата къща на 
вечер. 
Комплекс „Липите” тел. 0895 792 959, Двойна стая за 50 лв. на вечер общо. Тройна стая за 60 
лв. на вечер общо. 
Вила „Кипарис” тел. 0895 895 008, 0886201622, 25 лв. на човек място за 20 човека. 
Хостис за спортисти - тел.0879 821 004, 0889 820 626, цена 16 лв. 
 
В Русе: 

х-л Сити рай - 088 820 8877, https://www.hotelcityrai.com/ 

х-л Космос - http://www.hotelcosmos.bg/ 

х-л Централ - 089 626 262, https://hotelcentralruse.com/ 

х-л Амор - 0897 004 392,   http://hotelamor.org/ 

 
 П Р О Г Р А М А 
 
14.05.2021 г.- петък 

13.00-13.30 - техническа конференция; 

13.30 - 14.00 - откриване; 

14.30 - 19.00 - Тренировъчни стартове. 

 

15.05.2021 г.- събота 

09.00 -19.00 -  редовни стартове ; 
20.00 - събрание на секцията. 
 
16.05.2021 г.- неделя 
08.30-13.00  - редовни стартове;  

13.30 - награждаване и закриване на състезанието. 

 

Организаторите и съдийският екип си запазват правото за промени в програмата. 

 

 

СК по корабомоделен спорт "змс Иван Маринов" - Русе 
 

                  Председател: ……..…………………. 
                                                                                     /Огнян Маринов/ 
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