
 

 

 

 

НАРЕДБА 

За провеждането на турнир по лека атлетика за деца  

DarkoTeam Baby Cup 

 

Децата имат нужда от движение, а ние се движим и се 

забавляваме. 

 

30 април 2022 година 

София 

Стадион „Васил Левски“ 

 

 



 

 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Да се популяризира леката атлетика сред подрастващите  

2. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

Състезанието се организира от спортен клуб „Дарко Тим“ – София със съдействието на БФЛА.  

3. ВРЕМЕ И МЯСТО   

Състезанието ще се проведе на 30 април 2022 година на стадион „Васил Левски“ в София.  

4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

В състезанието може да участват всички деца на възраст от 4 до 13 години. Състезателите ще 

получат номера от организаторите и ще бъдат наградени със сертификат за участие.  

5.  ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ   

Заявки за участие се приемат на e-mail: office@darkoteam.com до 27.04.2022 година. (СРЯДА) 

След това записването е позволено, но не е препоръчително.  

6. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

Родени : 2018/2017 - момичета 

Родени : 2018/2017 - момчета 

Родени : 2016/2015 - момичета 

Родени : 2016/2015 - момчета 

Родени : 2014/2013 - момичета 

Родени : 2014/2013 - момчета 

Родени : 2012/2011 - момичета 

Родени : 2012/2011 - момчета 

Родени : 2010/2009 - момичета 

Родени : 2010/2009 - момчета 
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7. ПРОГРАМА: 

10:00 часа: 50 метра 

Родени : 2018/2017 - момичета 

Родени : 2018/2017 - момчета 

Родени : 2016/2015 - момичета 

Родени : 2016/2015 - момчета 

--- 

Децата ще участват в обща загрявка с осата Дарко, музика и упражнения от програмата "Детски 

Атлетика" на международната федерация (Wolrd Athletics), след което ще бъдат разделени по 

възрастови групи и в отделни серии ще се състезават на 50 метра (финал по време). Началото 

на бягането ще бъде дадено от висок старт. 

11:30 часа - 60 метра 

Родени : 2014/2013 - момичета 

Родени : 2014/2013 - момчета 

Родени : 2012/2011 - момичета 

Родени : 2012/2011 - момчета 

--- 

Децата ще участват в обща загрявка с осата Дарко, музика и упражнения от програмата "Детски 

Атлетика" на международната федерация (Wolrd Athletics), след което ще бъдат разделени по 

възрастови групи и в отделни серии ще се състезават на 60 метра (финал по време). Началото 

на бягането ще бъде дадено от висок старт. 

13:00 часа - 60 метра (финал по време) 

Родени : 2010/2009 - момичета 

Родени : 2010/2009 - момчета 

--- 

Проверката на участниците ще се проведе 20 минути преди началото на дисциплината. 

Началото на бягането ще бъде от нисък старт без стартово блокче. 

 

8. ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ: 

Състезанието ще се проведе с ръчно времеизмерване. 

 



9. ТАКСА УЧАСТИЕ: 

Всеки състезател заплаща стартова такса от 20 лева и получава стартов номер, право да участва 

в загрявката и бягането и получава сертификат за участие. 

-  Стартови номера се получават в деня на състезанието срещу заплащане на стартовата 

таксата. 

- Таксата може да бъде платена и предварително по банков път, а стартов номер се 

получава срещу платежно нареждане. 

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ:  

Общинска Банка 

"СПОРТЕН КЛУБ "ДАРКО ТИМ" СДРУЖЕНИЕ 

Сметка: 

BG12SOMB91301068016701 

BIC: SOMBBGSF 

Основание за превод: Такса участие в състезание + името на детето 

--- 

Допълнителна информация може да получите на телефон : 0898 46 20 01 – Димитър Тасев 

Стартовите списъци ще бъдат публикувани в Facebook страницата на DarkoTeam - 

www.facebook.Com/DarkoTeam  

 


