
ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ПЕТЪР БАБЕВ“ НЕСЕБЪР 

A: 8230 Несебър, ул. “Хан Крум” №39 

M: 00359 889 813 017 

@: tsvetan.stoykov@hotmail.com 

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ 

„НЕСЕБЪР БИЙЧ КЪП 2021“  

„Държавно Първенство по Плажен Хандбал 2021“ 

ХК „ Петър Бабев“ Несебър, като организатор на „Несебър Бийч Къп 2021“ Ви 

информира, че тази година турнира ще се проведе на следните дати:  

Юноши и Девойки 2004г. – 02-04.06.2021г. и Мъже и Жени – 04-06.06.2021г.  

- Място на провеждането: Курортен комплекс „Слънчев бряг“. 

- Игрални полета: 2 броя разположени до KIKO BEACH BAR (CACAO BEACH). 

- Категория: Мъже, Жени, Юноши и Девойки (родени през 2004 г.). 

- Дата на пристигане:  

 02.06.2021 след 13.00 часа за юноши и девойки 

 03.06.2021 след 13.00 часа за мъже и жени 

- Дата на отпътуване:  

 04.06.2021 до 13.00 часа за юноши и девойки 

 06.06.2021 до 13.00 часа за мъже и жени 

- Настаняване: хотел „Котва“, КК „Слънчев бряг“, https://kotva-bg.com/video/. 

- Цена с включена закуска, обяд и вечеря:  

 40лв. на човек за нощувка (настанени в двойна или тройна стая). 

 80лв. на човек за нощувка (настанени в единична стая). 

- Такса участие:  

 150 лв. за отбор мъже/жени;  

   50 лв. за отбор юноши и/или девойки. 

- Краен срок за подаване на заявката: 07.05.2021г. 

- Заявките се подават на и-мейл: bfh@abv.bg и tsvetan.stoykov@hotmail.com 

- Заплащане на такса участие: до 07.05.2021 г. 

- Плащането се извършва по банкова сметка:  

     Алианц Банк България 

BG 59 BUIN 9561 1000 605 372 

- Отборите от категория мъже и жени платили до 20.04.2021г. получават намаление и 

ще трябва да платят 100 лв. за отбор.  

- Заплащането за престоя се прави на рецепцията на хотела при настаняване. 

- В заявката да се посочи бройката на групата и броя на мъже и жени, и юноши и 

девойки, както и желанието за настаняване по стаи. 

- Играе се по правилата на IHF Beach Handball Rules. 

- Отборите получават купи и медали според класирането си за международния 

турнир. За Държавното първенство се прави класиране, след като се извадят 

чуждестранните участници. 

За допълнителна информация: 

Цветан Стойков (Директор на турнира)    Мобилен: 00359 889 813 017 

https://kotva-bg.com/video/


 

СПОМЕНИ ОТ „НЕСЕБЪР БИЙЧ КЪП – КУПА БЪЛГАРИЯ“ 2020 

 

 

 

 

 


