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2016

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО

Отложена среща от тринадесети кръг
16 април 2016г. (събота)
1050 София, з.Армеец 15:00 

Локомотив Вн – Левски Сф

26:25 (11:15)

Седемнадесети кръг
16 април 2016г. (събота)
1066 София 15:00 
1067 Българене 15:00

НСА – Спартак
Левски Левски – Фрегата

25:36 (12:16)
34:41 (16:19)

17 април 2016г. (неделя)
1065 Ловеч
15:00 
1068 София, з.Армеец 15:00 

Осъм – Добруджа
Локомотив ГО – Левски Сф

26:28 (15:14)
22:23 (11:9)

Локомотив Вн – почива
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отбор
Локомотив Варна
Фрегата
Добруджа
Спартак
Осъм
Левски Левски
Левски София
НСА
Локомотив ГО

М
14
15
14
15
15
14
15
16
16

П
13
12
11
8
6
5
3
3
2

Р
0
1
0
3
2
0
1
0
1

З
1
2
3
4
7
9
11
13
13

Г.Р.
445:334
487:366
413:367
443:401
405:417
411:479
365:394
413:488
404:512

Т
26
25
22
19
14
10
7
6
5

Голмайстори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Георги Христов
Бранимир Балчев
Веселин Чакмаков
Дилян Илиев
Виктор Симеонов
Димитър Петков
Джошкун Якубов
Николай Нейчев
Аспарух Костадинов
Петър Симеонов

Левски Левски
Локомотив Вн
Спартак
Локомотив ГО
Осъм
Фрегата
Добруджа
Фрегата/Спартак
НСА
НСА

116 гола
114 гола
102 гола
97 гола
97 гола
97 гола
89 гола
76 гола
75 гола
74 гола

Отложена среща от шестнадесети кръг
27 април 2016г. (сряда)
1061 Добрич 18:30 

Добруджа – Локомотив Вн

Р.Стоянов/К.Костадинов

П.Узунов

Отложени срещи от десети кръг
29 април 2016г. (петък)
1037 София, з.Армеец 15:00 
1039 Добрич 16:00

Левски Сф – Фрегата
Левски Левски – Добруджа

Г.Дойчинов/Юл.Горецов
Ив.Димитров/М.Димитров

Р.Петков
А.Андреев

Осемнадесети кръг
30 април 2016г. (събота)
1069 Ловеч
15:00 
1071 Варна, Ч.море 15:00

Локомотив Вн – Осъм

Св.Йовчев/Зв.Йончев
Пл.Павлов/В.Лампаров

Спартак – Левски Левски

доц.Р.Димкова
М.Добрев

Левски София – почива

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ СЛЕД РЕДОВНИЯ СЕЗОН
Отбор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Етър’64
Свиленград-ПУ
Бъки
Шумен’98
Поморие
Ники спорт
Панагюрище
Хасково

М
14
14
14
14
14
14
14
14

П
12
11
11
9
4
4
2
2

Р
0
0
0
1
1
0
0
0

З
2
3
3
4
9
10
12
12

Г.Р.
436:275
426:315
399:333
378:327
303:397
318:409
351:428
337:478

Т
24
22
22
19
9
8
4
4

ИЧЕС
Голмайстори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кръстина Сабо
Стефка Цветанкова
Соня Богданова
Стефка Агова
Кристина Миланова
Гергана Грозданова
Татяна Гафарова
Боговеста Йосифова
Йорданка Тодорова
Лора Сарандева

Шумен’98
Панагюрище
Етър‟64
Свиленград-ПУ
Свиленград-ПУ
Ники спорт
Поморие
Бъки
Панагюрище
Бъки

162 гола
133 гола
106 гола
104 гола
104 гола
88 гола
86 гола
83 гола
83 гола
81 гола

ПОЛУФИНАЛНИ ПЛЕЙОФНИ СРЕЩИ
Първи срещи
17 април 2016г. (неделя)
В.Търново
18:00 
Свиленград

15:00



Етър’64 – Шумен‟98

28:18 (16:7)

Свиленград-ПУ – Бъки

29:27 (17:12)

ПОЛУФИНАЛНИ ПЛЕЙОФНИ СРЕЩИ
Втори срещи
29 април 2016г. (петък)
Габрово
15:00 

Бъки – Свиленград-ПУ

С.Марковска/Й.Вутов

Кр.Илиев

30 април 2016г. (събота)
Шумен
14:00 

Шумен„98 – Етър„64

Ст.Стойков/В.Делийчев

В.Найденов

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ №17 / 20.04.2016г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:
Състезатели
Марио Янчев – Левски София

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща 1050 от „А“
РХГ - мъже

Официални лица
Николай Георгиев – Левски София

„Предупреждение“ по чл. 23.2 от ДП за среща 1050 от „А“
РХГ - мъже

Хандбални клубове
Хандбален клуб „Левски“ София

„Глоба 100 лева“ по чл. 31 от ДП за среща 1050 от „А“ РХГ –
мъже за неосигурена охрана на срещата

ДЪРЖАВНИ ФИНАЛИ

МЛАДЕЖИ М-19
ФИНАЛЕН ТУРНИР
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:
Съдии:
Делегат:

22-24 април 2016г. (петък-неделя)
сп.зала „Младост” Бургас
ХК „Фрегата” Бургас
Р.Стоянов/К.Костадинов; Ст.Стойков/В.Делийчев; Т.Илиев/П.Чивийски
Димитър Пашов

Контакти с организатора: Никола Добрев
Група А
1. ХК „АСТИ-91“ Хасково
2. ХК „Спартак“ Варна
3. ХК „Локомотив“ Г. Оряховица
4. ХК „Интер“ Благоевград

0887 577642
Група Б
1. ХК „Фрегата“ Бургас
2. ХК „Железничар“ София
3. ХК „Добруджа“ Добрич
4. ХК „Левски“ Левски

ПРОГРАМА
22 април (петък)
10:00 ч. Фрегата – Добруджа
11:10 ч. АСТИ – Локомотив
12:20 ч. Интер – Спартак
13:30 ч. Левски – Железничар
16:30 ч. АСТИ – Интер
17:30 – Откриване на Държавния финал
18:00 ч. Фрегата – Левски
19:10 ч. Локомотив – Спартак
20:20 ч. Добруджа – Железничар
23 април (събота)
08:30 ч. Интер – Локомотив
09:45 ч. Левски – Добруджа
11:00 ч. Спартак – АСТИ
12:15 ч. Железничар – Фрегата
15:30 ч.  3А ……………… – 4Б ……………….
16:45 ч.  4А ………………. – 3Б ……………….
18:00 ч.  1А ………………. – 2Б ……………….
19:15 ч.  2А ………………. – 1Б ……………….
24 април (неделя)
09:00 ч. финал за 7-мо място
10:15 ч. финал за 5-то място
11:30 ч. финал за 3-то място
13:00 ч. финал за 1-во място

загубил  …………….. – загубил  ………………
победител  ………… – победител  …………
загубил  …………….. – загубил  ………………
победител  ………… – победител  …………
14:30 ч. Закриване и награждаване

ДЕВОЙКИ ДО 19 ГОД. Ж-19
ФИНАЛЕН ТУРНИР
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:
Съдии:
Делегат:

24-25 април 2016г. (неделя-понеделник)
сп.зала „Орловец” Габрово
ХК „Бъки” Габрово
С.Марковска/Й.Вутов, М.Башев/Н.Башев
доц. Димитър Станков

Контакти с организатора: Анита Хараланова
1.
2.
3.
4.

0878 860433

Група А
ХК „Бъки“ Габрово
СКХ „Васил Левски“ Н. Пазар
ХК „Хасково“ Хасково
ХК „Панагюрище“ Панагюрище

Група Б
1. ХК „Ники спорт“ Сливница
2. ХК „Етър„64“ В. Търново
3. СКХ „Шумен„98“ Шумен

ПРОГРАМА
24 април (неделя)
10:00 ч. Бъки – Хасково.
11:10 ч. Панагюрище – Васил Левски
12:20 ч. Ники спорт – Шумен„98
13:30 ч. Бъки – Панагюрище
14:40 ч. Хасково – Васил Левски
15:50 ч. Шумен„98 – Етър„64

17:00 – Откриване на Държавния финал
17:30 ч. Васил Левски – Бъки
18:40 ч. Панагюрище – Хасково
19:50 ч. Етър„64 – Ники спорт
25 април (понеделник)
09:00 ч.  4А ………………– 3Б ……………….
10:20 ч.  1А ………………. – 2Б ……………….
11:40 ч.  2А ………………. – 1Б ……………….
13:00 ч. Финал за 5-то място
победител  - 3 А
14:10 ч. финал за 3-то място
загубил  …………. – загубил  …………
15:30 ч. финал за 1-во място
победител  ……… – победител  ………
16:30 ч. Закриване и награждаване

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
Във връзка с подобряване на организацията при провеждане на първенствата, СТК напомня периодите на
провеждане на Държавните финали за подрастващи:

ДЪРЖАВНИ ФИНАЛИ
Юноши старша възраст (М16) – 03-05 юни 2016г. в Габрово – домакин ХК „Чардафон”
Девойки старша възраст (Ж16) – 03-05 юни 2016г. в Панагюрище – домакин ХК „Панагюрище”
Юноши младша възраст (М14) – 17-19 юни 2016г. в Добрич – домакин ХК „Добруджа”
Девойки младша възраст (Ж14) – 17-19 юни 2016г. в Габрово – домакин ХК „Бъки”
Момчета до 12 години (М12) – 27-29 май 2016г. в Свищов – домакин ХК „Нове-99”
Момичета до 12 години (Ж12) – 27-29 май 2016г. в Сливница – домакин ХК „Ники спорт”
Както и сроковете за потвърждаване на участието в Държавните финали и в квалификациите за
държавните финали (различни от тези, посочени в Наредбата), както следва:




юноши/девойки старша възраст
юноши/девойки младша възраст
момчета/момичета

- М/Ж16
- М/Ж14
- М/Ж12

– до 20 май;
– до 03 юни;
– до 10 май.

КОМИСИЯ ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ
Държавното първенство за 2016 г. ще се проведе в КК „Албена” при следния график:



юноши и девойки до 16г. /родени 2000 г и по-малки/ - 12-14 юни
мъже и жени – 10-12 юни

Заявки се подават в БФХ с срок до 17.00 часа на 7 май 2016 г.
Пансионат за 1 човек /нощувка, закуска, обяд и вечеря/ - 32 лв. Нощувки и храна в хотел „Добруджа”
Отборите участвали със свои състезатели в ДП по плажен хандбал получават точки съгласно Системата за
финансиране.
Подборът за нац.отбори юноши и девойки 16г. ще се проведе на 12 юни от 17.00 часа на игрището на
централния плаж в Албена и по време на самото първенство. След завършване на турнира ще бъде
обявени разширените нац. отбори за ЕП по пл.хандбал Назаре 2016.

СЪОБЩЕНИЯ
От 03-05 юни 2016 г .в гр.Приморско ще се проведе ЕБТ/Европейски Бийч Турнир /
под патронажа д-р Димитър Германов, кмет на гр.Приморско.
Разяснение относно сформиране на отборите съгласно критериите за участие в ЕБТ турнир.
Какво е отбор? Отбор е селекция от играчи,играейки под едно и също име.....
Правило: Няма ограничение на броя на играчите.Те не трябва да имат гражданство на тази страна.ЕХФ иска
ръководителите на отбори да се подчиняват на това правило в духа на Феър Плей.Всеки играч трябва да играе на
един турнир само за един отбор.В духа на Fair Play,ръководителите на отборите се ръководят от това правило.
За контакти:

тел. 0878 28 77 54 -Илонка Стойчева
e-mail: ilona 51 @abv.bg

Забележка: формулярът за подаване на заявки за участие може да се открие на сайта на БФХ –
„документи/бланки и формуляри“. Краен срок за подаване на заявки – 01.05.2016год.

Във връзка с провеждането на Европейското първенство за юноши до 18 год. във
Варна и Камчия през месец Август 2016, Българска Федерация Хандбал, съвместно с
ръководството на хотелски бази в региона, дава възможност на младите ни хандбални
таланти, техните ръководители, треньори, семейства и приятели да се докоснат до
морските води и златните пясъци на нашето Черноморие, да бъдат част от един значим
за всички ни хандбален форум, като Европейското първенство, както и да наблюдават на
живо бъдещите звезди на Европейския и Световен хандбал.

Златни Пясъци
Хотел „Златен рог“
Хотелски комплекс Златен рог се намира на около 550м. от плажната ивица и на около 450м от центъра на курорта.
Хотелски комплекс Златен рог е разположен в спокоен район на Национален парк Златни пясъци, не далеч от
централната част на курорта.
Цена: 15,50 евро на дете на ден
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря + вода, горещи напитки, сокове /
Доплащане еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Хотел „Мак“
Хотел МАК е разположен точно в средата на картата на кк.Зл.пясъци. Сгушен сред зеленината на вековните
дървета , той се намира само на 300м от морския бряг и централната алея на курорта, и същевременно –
достатъчно отдалечен от шума, за да осигури максимално спокойствие и уют в своите просторни стаи.
В хотел МАК на разположение в парка са: обширна детска площадка,която е с ограда ,обширно
волейболно/баскетболно игрище; басейн с детска секция. В Скай бар от 14,00- 16,30 може да се ползва от
ръководителя на групата веднъж по време на престоя.
Цени:

22 евро на дете на ден /настаняване по 3 или 4 деца в стая/
26 евро за възрастен
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря /
На 20 деца – 1 безплатен ръководител.
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Хотел „Танго“
Хотел "Танго" се намира в курорта Златни пясъци и разполага със сауна, фитнес център, ресторант на място и
собствен паркинг. Плажът е на 15 минути пеша. Всяка стая има самостоятелна баня с душ. Хотела е на 10 минути
пеша от центъра на Златни пясъци.
Цени:
14 евро на дете на ден / двойно и тройно настаняване /
15 евро за възрастен
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря /
На 15 деца – 1 безплатен ръководител
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Хотел „Царевец“
Хотел Царевец е разположен в озеленена зона на Златни пясъци на 150 м. от плажа. Единадесететажната сграда
е с изцяло реновирани общи части и ресторант. Сградата на хотела се обслужва от 1 асансьор и предлага 140
помещения за настаняване: двойна икономична стая, двойни стаи с изглед парк и двойни стаи с изглед море.
Стаите са обзаведени с баня, ТВ, сателитна ТВ, климатик.
Цени:
От 15.08 до 20.08 – 17 евро
От 21.08 до 22.08 – 13 евро /тройно настаняване/
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря + сок и вода /
На 15 деца – 1 безплатен ръководител
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Хотел „Диана“
Хотел Диана се намира в Златни пясъци, на 500 метра от пясъчния плаж, и предлага безплатен достъп до открит
басейн, а също ресторант и бар. В общите части е осигурен безплатен достъп до WiFi.
Всяка стая в хотел Диана разполага с балкон, бюро, кабелна телевизия и собствена баня с душ. За гостите са
осигурени спално бельо и хавлии.
Цени:
13 евро на дете на ден / двойно и тройно настаняване /
16 евро за възрастен /доплащане за климатик 2 евро на ден /
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря на блок маса /
На 15 деца – 1 безплатен ръководител
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Хотел „Преслав“
Хотел Преслав се намира в к.к.Златни Пясъци, заобиколен от зеленина и отдалечен само на 150 м от плажа, до
който се стига чрез паркова алея. Центърът на курорта със заведения и магазини е отдалечен на около 500 метра.
Цени:
24 евро на дете на ден /до 17,99 години/ - настаняване в стаи по 3 или 4 деца
29 евро за възрастни /над 18 години/
Пансион: FB /закуска, обяд и вечеря + вода и сокове/
На 15 деца – 1 безплатен ръководител
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Регион „Чайка“
Хотел „Детелина“
Разположен сред собствен парк, на около 300 м от брега на морето и далеч от шума на големите туристически
комплекси, в съчетание с красива природа, спокойствие, тихо и топло море, хотел „Детелина“ предлага възможност
за пълноценен отдих.
Цена: 21 евро на дете на ден - настаняване по 3 или 4 деца в стая
Пансион: FB /закуска, обяд и вечеря + вода и сокове/

Хотел „Заря“
http://www.hotelzarya.info/bg/location/
Цени:
16,50 евро на дете до 14,99 години – настаняване по 3ма
18,50 евро на дете от 15 до 18,99 години
19,50 евро над 19 години
Пансион: FB /закуска, обяд и вечеря на блок маса/
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Св. Константин и Елена
Хотел „Аврора“
Заобиколен от градина, хотел "Аврора" се намира в черноморския курорт Св. Св.Константин и Елена. Предлага
стаи с кабелна телевизия и балкони на кратка разходка от пясъчния плаж.
Хотелски комплекс "Аврора" се състои от 2 сгради. Много от стаите са с морски изглед. Всички имат вани и мини
хладилник.
Хотелският ресторант обслужва целодневно международни и местни ястия на бюфет. В бара край басейна се
предлагат освежителни напитки.
Цени:

16,50 евро на дете на ден /при четворно настаняване/
19 евро на дете на ден /при тройно настаняване/
На 20 деца – 1 безплатен ръководител.
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

Хотел „Жулио Кюри“
Хотелът се намира на 200 м от плажа Сириус и разполага с бар на последния етаж, от който се разкрива
панорамна гледка към морето.
Всички стаи в хотелa са климатизирани и оборудвани с удобно работно бюро и телевизор с многоезични кабелни
канали. На самостоятелния балкон на стаята си гостите могат да се насладят на освежаваща студена напитка от
минибара.
Цена: 26 евро на дете на ден
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря /
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

ДМЛ „Албатрос“
Хотелът се намира на 200 м от плажа Сириус и разполага с бар на последния етаж, от който се разкрива
панорамна гледка към морето.
Всички стаи в хотелa са климатизирани и оборудвани с удобно работно бюро и телевизор с многоезични кабелни
канали. На самостоятелния балкон на стаята си гостите могат да се насладят на освежаваща студена напитка от
минибара.
Цени:
26 евро на дете на ден
Пансион: FB / закуска, обяд и вечеря /
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

РАЗПОЛОЖЕН: на около 10 км от гр.Варна в к.к Св. Константин и на около 600 м. от морето в базата на бившия
хотел Геолог;
В ХОТЕЛА: 160 тройни стаи и 10 апартамента.
Услуги


















Открит плувен басейн с топла минерална вода /30 градуса/ - с размери 10 на 25 m; чадъри,
шезлонги /безплатно/:
Мултифункционална площадка - /футбол и баскетбол с размери 14 на 31 м/, покритие - изкуствена
трева;
Волейболно игрище - 12,8 на 21 метра, покритие - изкуствена трева;
Закрита танцувална зала - с размери 6 на 7 метра. Ламинат, огледала и парапетчета. Използването на
залата е безплатно за гостите на детския международен комплекс, графика се определя на
място заедно с останалите ръководители на групите.
Открит фитнес;
Закрита дискотека;
Билярд;
Тенис на маса;
Детска площадка;
2 класни стаи с размери 4,30 на 10 метра and 4,10 на 9 метра;
10 компютри с достъп до интернет /срещу допълнително заплащане/;
Лятна сцена с 150 места за публиката, озвучена;
Wi-Fi - безплатен на територията на общите части на комплекса, в стаите - срещу допълнително
заплащане;
Разнообразни екскурзии - срещу допълнително заплащане;
Инвентар за спортните площадки (футболна, баскетболна и волейболна);
Един безплатен сейф на група/от 15 човека/;
24 часова охрана.

Цени:

От 15.08 до 20.08 – 15 евро;
от 21.08 до 22.08 – 13 евро /тройно настаняване/
Пансион: All-inclusive / хранене 5 пъти на ден /
На 15 деца – 1 безплатен ръководител
Доплащане: еднократна курортна такса 5 евро на човек.

