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София, Студентски град, НСА “Васил Левски”

Организатори:
Национална спортна академия “Васил Левски”
Катедра “Лека атлетика”
Българска федерация Лека атлетика
Клуб лека атлетика на спортна академия - КЛАСА
Столична община
Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Уважаеми колеги,
КАТЕДРА “ЛЕКА АТЛЕТИКА” при НСА “Васил Левски” има удоволствието да ви покани на:
Международна научна конференция “Лека атлетика и наука”
и
ХХXХI Международен лекоатлетически турнир “Нови звезди”.
Конференцията ще се проведе на 17.05.2019 г. (Петък) от 10:00 ч в заседателната зала на НСА “Васил
Левски” (ет. 3). На нея ще бъде определен носителят на приз „проф. Михаил Бъчваров“ за млад
изследовател, автор на доклад с научно-приложна стойност.
ХХXХI МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР “НОВИ ЗВЕЗДИ”
ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА НСА „В. ЛЕВСКИ”
НАРЕДБА
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Международният лекоатлетически турнир „Нови звезди“ се организира със следните цели:
1.Да се популяризира леката атлетика и се съхранят традициите на турнирните надпревари в
България.
2.Да спомогне за разкриването на млади талантливи лекоатлети в условията на състезание с найдобрите, мъже и жени от България и гостите от чужбина.
3.Да се създадат условия за постигане на високи спортни резултати, покриване нормативи и
селекция на състезатели за националните отбори.
ВРЕМЕ, МЯСТО, УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Време и място - 18 май 2019 г. (Събота) от 16:00 ч., ст. НСА
2.Условия и организация:
Заявки за участие ще се приемат до 11 май 2019 г. на e-mail: klasa@abv.bg
Определеният лимит от време за дисциплините, включени в състезателната програма, налага в
техническите дисциплини да участват не повече от 8 състезатели, като в стартовите списъци с
приоритет да се включат състезателите от чужбина, атлетите от клуба домакин КЛАСА и моментната
ранглиста на България за съответните дисциплини.
Стартовите списъци ще бъдат обявени на 18.05.2019 год. от 13:00 ч в НСА.
На проверка състезателите се явяват със състезателния си номер от картотеката на БФЛА за 2019г.
и представят документ за предсъстезателен медицински преглед.
Организацията налага потвърждаване на участието 1 час преди началото на турнира и проверка на
участниците 30 мин преди началото на съответната дисциплина.
НАГРАДИ
Непосредствено след приключване на дисциплините първите трима състезатели ще получат
медали и награди, както следва:
На студентите-лекоатлети от НСА с най-добър резултат в състезанието - мъж и жена (според
точковата таблица на IAAF), ще бъдат връчени купи от името на патрона на турнира - Ректора на НСА
„Васил Левски” – проф. Пенчо Гешев, д-р.
Мемориални награди ще бъдат връчени на победителите в следните дисциплини:
100 м (мъже) - приз проф. Никола Антонов
100 м (жени) - приз доц. Атанас Коларов
200 м (жени) - приз доц. Димчо Бъчваров
400 м (мъже) – приз проф. Михаил Бъчваров
1500 м (жени) – приз доц. Константин Наков
5000 м (мъже) - приз проф. Георги Лазаров
100 м пр.б. (девойки) – приз проф. Георги Кабуров
Скок дължина (мъже) – доц. Тодор Кънчев
Скок дължина (жени) – проф. Янош Брогли
Диск (мъже) – гл.ас. Тодор Артарски
Гюле (мъже) – доц. Емил Николов
Копие (жени) – приз доц. Милчо Миленски

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА НА
ХХХXI ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
“НОВИ ЗВЕЗДИ" 18.05.2019 г. /Събота/, стадион НСА

Час
16:00
16:45
17:10
17:20
17:15
17:30
17:45
18:15
18:15
18:15
18:20
18:40
19:00

Дисциплина
Диск
Скок дължина
100м пр.б.
100м -„Спешъл Олимпикс“
Копие
200 м
5000 м
1500 м
Скок дължина
Гюле
100 м
100 м
400 м

Пол
Мъже
Мъже
Юноши

Дев.под 18 г
Девойки
Жени
Жени

Мъже
Жени
Жени
Мъже
Жени
Мъже
Мъже

Кръг
Финал
Финал
Финал
Серии
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

РТ
64.26
8.08
59.21
23.30
14:23,20
4:26,87
6.43
20.91
11.32
10.23
46.51

