
Page 1 of 3 

 

 

www.softball.bg 

 

1301 София, ул. цар Самуил 97 
 тел:: +359 2 981-92-91, факс: +359 2 981-95-49 
 е-поща: off ice@softball .bg 

 
 

Изх. No: ....................  
 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А  

5/19.06.2017 г. 

 

Относно: Организацията и участието на Национален отбор по софтбол, 

категория смесени отбори, в Европейско първенство 2017  

 

Тази наредба регламентира условията организация и участие на Националния 

отбор по софтбол, категория смесени отбори, в Европейско първенство 2017, 

състезание от календара на Европейската Софтболна Федерация, организирано от 

БФСофтбол. 

 

Място София, България (основна база – Октомври, 

допълнителна – Диана) 

Време 10.07-15.07.2017 г. 

Председател на Орг. 

комитет 

Юрий Алкалай 

Менажер на отбора Гергана Ханджийска 

Дата на пристигане на 

официалните лица 

8 и 9.07 

Дата на пристигане на 

отборите 

9.07 

Дата на отпътуване на 

офиц. лица и отборите 

16.07 

Комитет по осигуряване 

на транспорта  

Димитър Маринкев, Венета Тошева, Гергана Великова 

Разходи по транспорта За сметка на БФСофтбол 

– за отборите настанени в препоръчаните хотели – 

от/до летището и за мачовете; 
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– за отборите настанени в други хотели – от/до 

летището; 

– за официалните лица (комисари, съдии и 

регистратори) – от/до летището и за мачовете; 

– за състезатели от националния отбор и доброволци, 

които не живеят в София – еднократно „отиване и 

връщане“ до родните им места, с автобус. 

 

Настаняване За сметка на БФСофтбол: 

– официални лица (комисари, съдии и регистратори); 

– за състезатели от националния отбор и доброволци, 

които не живеят в София – в хотел ИнформаИнтелект; 

 

Храна За сметка на БФСофтбол: 

 – официални лица (комисари, съдии и регистратори) – 

3 пъти на ден; 

– за състезатели от националния отбор и доброволци, 

които не живеят постоянно в София – 3 пъти на ден, на 

Октомври; 

– за състезатели от националния отбор и доброволци, 

които живеят постоянно в София – обяд. 

 

Медицинска застраховка За сметка на БФСофтбол. 

Екипировка – за състезатели от националния отбор – фланелка за 

церемонията по откриване, шапка и екип за мачове 

– за доброволци фланелка за церемонията по 

откриване 2 бр и шапка 

Отборна премия За класиране на 3-то място – 2000 лв.  

За всяко по-предно класиране – допълнително по 1000 

лв за място. 

Отборната премия се разпределя по усмотрение на 

треньора.  

Индивидуални премии При класиране на 3-то и по-предно място, по 200 лева 

за MVP, най-добър батер, най-добър питчер и треньор 

на отбора. 

За всяко по-предно класиране – допълнително по 100 

лв за място. 

Доброволци За осигуряване отлична организация на Европейското 
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първенство имаме нужда от помощ в следните 

направления: регистрация на мачове, посрещане- 

изпращане,  регистрация на отбори, подържане офис 

на официалните лица, организация на културната 

програма, щанд за сувенири, игрища, бар и др. 

Ангажиментите на БФС към доброволците са описани 

по-горе. 

Културна програма Състезание по картинг и тематични вечери на 

Октомври (приемат се идеи на office@softball.bg) 

Лого на ЕП Победител в конкурса – Мирослав Методиев. 

Награждаването ще е по време на церемонията по 

откриване на ЕП  

Награди За изпълнител на задължителните по стандарта на ЕСФ 

награди е избран Тодор Сръндев 

 

 

За БФ Софтбол 

 

 
 Юрий Алкалай  

Председател 
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