НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БОКС
ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
І. Общи положения:
1. С настоящата наредба се регламентира начина и условията за организиране и провеждане на
републиканското първенство по бокс за служители на МВР.
2. Първенството се организира и администрира от „Спортна асоциация – МВР” в съответствие
с Правилника за спортно-състезателната дейност в МВР.
ІІ. Цел и задачи:
1. Да се популяризира и масовизира бокса, като средство за физическа подготовка и релаксация
сред служителите на МВР.
2. Да се излъчат републикански първенци
и извърши подбор на състезатели за
представителния отбор на МВР.
ІІІ. Време и място за провеждане на първенството:
1. Републиканското първенство по бокс ще се проведе в град София на 30 ноември и 1
декември 2017 г. в Спортен център „Пулев“, гр. София, ул. „Сребърна“, 12.
2. Техническата конференция и кантар ще се проведат на 30.11.2017 г. от 10.00 ч. в Спортен
център „Пулев“.
3. Начало на срещите 11.00 ч.
ІV. Регламент на първенството:
1. Схемата на първенството ще се изготви след приемане на писмените заявки, подадени до
крайния срок и ще се предостави на техническата конференция.
2. Категории – 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91.
3. Срещите ще се играят 3 рунда по 2 минути.
4. Срок за подаване на заявки – 27.11.2017 г.
е-mail: office@sa-mvr.com
служебна ел. поща – деловодство ЦБПС и АИСД
телефони за връзка: 02 982 5803; 0888 621 549 – Георги Савов; факс: 954 90 83.
Без писмени заявки състезатели няма да бъдат допускани до участие в първенството.
V. Право на участие и документи:
1. В първенството по бокс право на участие имат служители от дирекции, служби и районни
управления на МВР, клубове-членове на „Спортна асоциация – МВР”, НСО, ДАНС, ГД
„Охрана” – МП, ГДИН – МП и други по покана.
2. Списък с трите имена на състезателите, точните килограми, заверен от директора на
дирекцията или председателя на спортния клуб и телефон за обратна връзка.
3. Предсъстезателен медицински преглед валиден за датите на първенството.
4. Проверката на документите ще се извърши на 30.11.2017 г. от 10.00 ч. на техническата
конференция.

VІ. Ръководство на турнира:
1. Турнирът се ръководи от спортно-техническа комисия в състав:
- председател – служител на ЦБПС;
- секретар – служител на ЦБПС;
- членове – съдия и двама представители на отбори участници в първенството.
2. Членовете се избират на техническата конференция.
3. Задължения на спортно-техническата комисия:
- следи за прилагането и спазването на настоящата наредба, регламента на първенството,
решенията на ръководството на „Спортна асоциация – МВР”;
- взема решения по подадени писмени жалби;
- при необходимост прилага нормативните документи на МВР, Правилника за организиране и
провеждане на спортно-състезателната дейност на МВР;
- изготвя доклад за първенството, който представя пред спортно-техническата комисия на
„Спортна асоциация – МВР”.
VІІ. Спортно-технически изисквания:
1. Всеки състезател трябва да носи каска, гуми за зъби и бинтове.
VІІІ. Награди:
1. Купи,медали и дипломи за призьорите.
ІХ. Финансови условия:
1. Разходите за хотел за участниците, организация (съдийски такси и обслужващ персонал,
награди, материално- спортна база, озвучаване) са за сметка на организаторите от „Спортна
асоциация – МВР”.
2. Всички останали разходи са за сметка на участващите състезатели.

ГЕН. СЕКРЕТАР НА
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР” : (п)
ЧАВДАР АТАНАСОВ

