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ДЪРЖАВЕН ФИНАЛ 

МЛАДЕЖИ ДО 19 год. М-19 
 

 

Дата на провеждане:  30 април – 01 май 2022г. (събота-неделя)  

Място на провеждане:  сп. зала „Младост” – гр. Бургас 

Домакин:  ХК „Фрегата” гр. Бургас 

Участващи отбори: ХК „Фрегата” Бургас, ХК „Локомотив“ Г. Оряховица, ХК „Спартак“ 

Варна, ХК „Полюс-ТМ“ Плевен 

Времетраене на срещите: 2 полувремена по 30 минути  

Контакти с организатора:  Десислав Симеонов 0886 646167 

 

ПРОГРАМА 

30 април 2022г (събота) 

Полуфинал   15:00   Спартак – Полюс-ТМ   

16:30  Откриване на турнира 

Полуфинал   17:15    Локомотив ГО – Фрегата   

 

01 май 2022г (неделя) 

Финал 3-4 място  10:00   загубил  - загубил  

Финал 1-2 място  12:00   победител  - победител  

    13:15  Закриване и награждаване 
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Във връзка с изискванията, посочени в Наредбата за провеждане на Държавните 

първенства и турнири през спортно-състезателната 2021/22, бихме желали да Ви напомним 

следното: 

 
 
Чл.4.2.4.6 (изменен – Решение на УС от 30.07.2021год.) Домакинът на Държавния финал се задължава да 

проведе официално откриване и закриване на проявата, да осигури нощувки за дъжностните 

лица, както и да осигури награди, съгласно ПССД – чл. 9.6.  

Домакинът на Държавния финал се задължава да излъчва на живо в YouTube всички срещи от 

турнира (виж Нар. – чл.11.6) 

Състезателите и официалните лица на отборите се представят преди първата среща на отбора, 

както и преди всяка от финалните срещи за разпределение на местата. 

 

Чл.4.2.4.7 (нов – Решение на УС от 30.07.2021год.) Отборите, постигнали класиране до четвърто място се 

задължават да присъстват на закриването на турнира и награждаването на призьорите.  

По време на откриването, закриването, загрявката и представянето на всички отбори-участници 

на ДФ и „Купа България-БФХ”, включително и официалните трябва да бъдат с еднаква 

екипировка (цвят и марка). 
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