
БЪЛГАРСКИ  СТРЕЛКОВИ СЪЮЗ 
Държавно първенство 

пневматично оръжие мъже, жени, 
юноши и девойки, старша и младша възраст 

София 05.02-08.02.2023 година 
 

Министерство на младежта и спорта Български спортен тотализатор 

 

Директор:                 Главен секретар: 

Веселин Петков  Инж. Иван Касчийски 
 

ПРОГРАМА 

неделя, 05 февруари 2023 г. 

11.00 часа – Съдийска конференция 

12.00 часа –  Техническа конференция 

12.30 – 13.30 –  Тренировка микс пистолет 

14.00 – 14.30 –  Упражнение 30 изстрела микс мъже и жени пистолет 

15.00 – 15.30 –  Упражнение 30 изстрела микс юноши и  девойки пистолет 

16.00 – 17.00–  Финал мъже и жени микс пистолет 

17.30 – 18.30 –  Финал юноши и девойки микс пистолет 

19.00 – 20.50 –  Тренировка мъже, жени, юноши и девойки старша пистолет 

понеделник, 06 февруари 2023 г. 

08.30 – 09.45 –  Упражнение 60 изстрела мъже пистолет I ва смяна 

10.15 – 11.30 –  Упражнение 60 изстрела мъже пистолет II ра смяна 

12.00 – 13.15 –  Упражнение 60 изстрела жени пистолет 

13.30 – 14.30 –  Финал мъже пистолет 

15.00 – 15.30 –  Финал жени пистолет 

16.00 – 17.15 –  Упражнение 60 изстрела юноши и девойки старша пистолет 

18.15 – 18.45 –  Финал юноши старша пистолет 

19.15 – 19.45 –  Финал девойки старша пистолет 

20.00- 21.00 –    Тренировка юноши и девойки младша пистолет 
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ПРОГРАМА 

вторник, 07 февруари 2023 г. 

08.30 – 09.45 – Упражнение 60 изстрела юноши младша пистолет 

10.15 –11.30 – Упражнение 60 изстрела девойки младша пистолет 

12.00 – 13.00 – Тренировка микс пушка мъже, жени, юноши и девойки старша  
13.30 – 14.00 – Упражнение 30 изстрела микс мъже и жени, юноши и девойки 

старша пушка 
15.00 – 16.00 – Финал юноши и девойки старша микс пушка 

16.30 – 18.30 – Тренировка мъже, жени, юноши и девойки старша и младша пушка 

 

сряда, 08 февруари 2023 г. 

08.30 – 09.45 – Упражнение 60 изстрела мъже и жени пушка 

10.15 – 11.30 – Упражнение 60 изстрела юноши и девойки старша пушка 

12.00 – 13.15 – Упражнение 60 изстрела юноши и девойки младша пушка 

14.00 – 14.30 – Финал мъже пушка 

15.00 – 15.30 – Финал жени пушка 

16.00– 16.30 – Финал юноши старша пушка 

17.00 – 17.30 – Финал девойки старша пушка 

Началните часове в упражненията е първия зачетен изстрел! 
 

 

Председател съдийска колегия /Веселин Петков/ 
 


