
 
 
 
  Уважаеми дами и господа, 
 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в 
експерименталният турнир по спортни танци, който ще се проведе в 
рамките на Вторите Световните Работнически Спортни Игри ”За мир и 
солидарност” в България от 13 до 17 юни в к.к. Албена. 

Игрите ще се проведат в годината, в която страната ни бе приета 
за член на Европейския Съюз, под почетния патронаж на президента 
на Република България г-н Георги Първанов и под патронажа на 
председателя на ДАМС г-жа Весела Лечева. Председател на 
Организационния комитет на игрите е доц. д-р Желязко Христов – 
председател на КНСБ. 
 
Право на участие. 
Имат право на участие състезатели, без ограничение във възрастта, но 
навършили 18 години.  
Нямат право на участие състезатели, включени в национални отбори, както 
ученици, студенти и войници.  
 
Документи за участие: 
Редовността на състезателите се удостоверява със следните документи: 

- Лична карта; 
- Отчетна форма 820 на МНЗ за предсъстезателен медицински 

преглед или списък на състезателите, заверен от лекар; 
- Състезателна книжка; 
 

Класиране и награди: 
На участниците в игрите ще бъдат раздадени следните награди: 

- първите три класирали се двойки ще бъдат наградени с медали – 
златен, сребърен и бронзов; 

 
Всички участвали в игрите ще получат диплом и сувенирна фланелка. 
 



 
 
Финансови условия – настаняване и храна 
- хотел (**) две звезди – нощувка със закуска – двойна стая – 25 лева на 

човек на ден;  
- такса за участие - по 20 лева на човек;  
 
Заявки за участие, пристигане и отпътуване: 
Заявката за участие следва да се изпрати най – късно до 30 април 2007г. 
на адрес: 
София - 1040, бул.”Васил Левски”№ 75 - Българска Федерация по Спортни 
танци, факс: 02 981 57 28; тел/факс: 02 930 06 55,   
E-mail: bdsf_2000@ yahoo.com    

 
 
ВАЖНО: След 30.04.2007г.  заявки за участие не се приемат !!! 
  

 
-    Дата на пристигане и регистрация – 17 юни 2007г.  
- Провеждане на състезанията – 17  юни 2007г.  във вариете – театър 

”Албена” : 
- от 11:00 ч. – проба на паркет 
- от 12:00 ч. – състезания  
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  
- Регистрацията на делегацията и участниците ще става в х-л 

“Добруджа”- Конгресен център, след което ще бъдат настанени по 
хотели. 

- Състезанията ще се проведат според правилата на Българска федерация 
по спортни танци. Всички останали детайли ще се уточнят по време на 
Техническата конференция, която ще се проведе на 17 юни 2007 г. от 
11:30 ч. във вариете – театър ”Албена”. 

 
 
 
 
Директор на игрите Председател на Организационния 
Председател  комитет на игрите  и 
на БРФ  ТСЗ :    Председател на КНСБ: 
/Костадин Пързулов/   /доц. д-р Желязко Христов/  

 
 
 
 
                                                 



           
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

       
 

ТАНЦОВА ДВОЙКА 
 
________________________________________________________________ 

(име и фамилия) 
________________________________________________________________ 

(име и фамилия) 
 
Град____________________________________________________________ 
Клуб____________________________________________________________ 
Тел._________________Факс_______________E-mail___________________ 
 
За участие в експерименталният турнир по спортни танци в дисциплините 
Стандартни или Латино – американски танци:  
 

(попълва се желаещата дисциплина) 
 

във II тe Световни Работнически Спортни Игри  “За мир и солидарност”, 
които ще се проведат от 13 до 17 юни 2007 г. в к.к. Албена. 
 
  
Бихме желали да бъдем настанени в: 
 
- ** хотел   двойна стая.............. 
 
 
Забележка: Този формуляр трябва да бъде върнат не по-късно от 30 
април 2007 г. на адрес : 
 

Българска Федерация по Спортни танци 
бул.”Васил Левски”№ 75 

София - 1040 
факс: 02 981 57 28; тел/факс: 02 930 06 55 

E-mail: bdsf_2000@ yahoo.com 
 


