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У С Л О В И Я 
за провеждането на XX Традиционен Ротарианския футболен турнир, 

организиран от Ротари клуб Габрово на 24.10.2020 г. 
 
 

1. ЦЕЛИ НА ТУРНИРА 
 сближаване на ротарианците и създаване на нови приятелства; 
 включване на повече ротарианци във футболните турнири в Д 2482 
 възможност за създаване на нови футболни отбори 
 приобщаване на ротарактори и интерактори към футболните прояви в Д 

2482 
 популяризиране на Ротари сред общността 
 набиране на средства за обещственополезни проекти на Ротари  

 
2. ВРЕМЕ И МЯСТО 
 24 октомври 2020 г.  
 гр. Габрово, Спортната зала на Технически Университет - Габрово. GPS 

координати:  42°52'34.7"N 25°18'36.4"E или 42.876311, 25.310106; 
 Google карти локация: Спортна зала ТУ-Габрово, Корпус Баждар 

 
3. ПРОГРАМА НА ФУТБОЛНИЯ ТУРНИР 
 24.10.2020 г. (събота)   

         10.00 ч. – Техническа конференция, регистрация, съставяне на отбори 
10.30 ч. – Тържествено откриване 

  11:00 ч. – Начало на турнира – футболни срещи 
14:00ч. – Награждаване 
 

4. ПРОГРАМА НА СЪПЪТСТВАЩИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 23.10.2020 г. (петък): 

o Настаняване в хотел «Балканци» (кликни тук) в местността Узана.  
o Вечеря на свободна консумация в ресторанта на хотела 

 24.10.2020 г. (събота)   
         10.00 ч. – Организиран лек туристически поход до връх Исполин, за 
неучастващите във футболните срещи 

12:00 ч. – Пикник с барбекю 
14:00 ч. – Настаняване в хотел «Балканци» (кликни тук) в местността Узана.  
16:30 ч. – Обща снимка на участниците в географския център на България, 

намиращ се на пешеходно разстояние от центъра на последващите събития 
  19:30 ч. – Приятелска вечеря в ресторанта на хотел «Балканци» (кликни 
тук). Провеждане на конкурс с дегустация на вина и ракии собствено 
производство. Носенето и на мезета е позволено. 
 
 
 

https://goo.gl/maps/BpGdLo5vRMF1FCkn9
https://familyhotelbalkanci.com/
https://familyhotelbalkanci.com/
https://tripsjournal.com/zabelezhitelnost/uzana-geografski-tsentar-na-balgaria
https://familyhotelbalkanci.com/
https://familyhotelbalkanci.com/


 

 

Ротари Клуб ГАБРОВО  

Стр. 2 от 2 

5. СИСТЕМА НА ТУРНИРА, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
В турнира имат право да участват членове на Ротари, Ротаракт и Интеракт 

клубове, членове на техните семейства и приятели на Ротари. 
Турнирът ще се проведе по следната система:  
Отборите ще се определят на смесен принцип, като всеки участник ще 

попадне в случаен отбор. Отборите ще се състоят от вратар, 5 (пет) полеви играча 
и до 2 (двама) резервни състезатели. 

Водачите на отборите ще изтеглят с жребий цвета на екипа си. Всеки отбор 
ще си избере име, с което ще се състезава. 

При регистрирани изцяло сформирани отбори, те ще участват в състава, в 
който са се регистрирали. Техните играчи няма да участват в разпределението на 
смесен принцип. 

Играят се две полувремена по 10 минути с 5 минути почивка между тях. 
Предварителните групи и по-нататъшното класиране ще бъдат окончателно 

уточнени на техническата конференция на 24 октомври 2020 г. в зависимост от 
броя на участниците. 
 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ  
Таксата за участие във футболния турнир е в размер на 20.00 /Двадесет/ 

лева за пълнолетен и 10.00 /Десет/ лева за непълнолетен участник. Същата се 
внася при пристигане и регистрация. 

Кувертът за участие в туристическия поход и последващия пикник с 
барбекю възлиза на 15.00 /Петнадесет/ лева за всеки участник. За децата до 
12-годишна възраст и членовете на Интеракт не се дължи куверт. 

Кувертът за участие в приятелската вечеря на 24.10.2020 г. възлиза на 
40.00 /Четиридесет/ лева. Децата до 12-годишна възраст се предвижда да са 
на свободна консумация. 
 

7. НАСТАНЯВАНЕ  
Настаняване в хотел «Балканци» (кликни тук) в двойни стаи, студия и 

апартаменти при приблзителна цена от около 45 лева на човек /Например: двойна 
стая – 85 лева, апартамент – 130 лева/ 

 
 
Заявки за УЧАСТИЕ и НАСТАНЯВАНЕ се приемат посредством попълване 
на следната ФОРМА (кликни тук)   , 
на тел: 0888817424 –Любомир Борисов,  
или на e-mail:   lyubomir.borisov@plproject.net 
 
 
 

https://familyhotelbalkanci.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSw9aO5wZ3JpAI6_i2qE2BYPQQOiuM9ltXPY384yMQ2JrJmA/viewform?usp=pp_url
mailto:lyubomir.borisov@plproject.net

