
БАСКЕТБОЛ 3 НА 3

Сподели лятото със спорт и приятели!

Организаторите от Албена и Турист Спорт Холидейс ще се погрижат лятото да
започне с много емоции, съчетани с отличните хотели и перфектните спортни
съоръжения на комплекс Албена. Станете част от това единствено по рода си

събитие заедно със своите приятели, семейства и фенове!

04 – 08 юни 2014 г.
Запиши се за участие на

www.albenacup.com

аматьорски  турнири

ALBENA CUP 2014
с общ награден фонд oт

МИНИФУТБОЛ ТЕНИС НА МАСА



ОБЩИ УСЛОВИЯ

„ALBENA CUP 2014” ще се проведе за трета поредна  година 
и има за цел съвместяване на приятно летуване в к.к. Албена 
с участие в престижни аматьорски спортни състезания. 
През 2014 г. за първи път ще се проведат надпревари 
в 3 вида спорт:  минифутбол, баскетбол 3 на 3 и 
тенис на маса. Всеки участник в състезанията ще 
получи рекламен спортен екип от организаторите. 
Участниците ще спорят за общ награден фонд 
от 20 000 лева, който ще се разпредели между 
съответните спортове.



I място II място III място IV място V място VI място VII място VIII място

3200 лв. 2400 лв. 1600 лв. 1600 лв. 800 лв. 800 лв. 800 лв. 800 лв.

Награден фонд 12 000 лв.Награден фонд 12 000 лв.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички отбори, извършили своята регистрация, съгласно утвърдения
от организаторите образец на интернет страницата на турнира www.albenacup.com и след
заплащане на съответната такса.
Всеки отбор се състои от 8 /осем/ до 10 /десет/ състезатели.
Право на участие в турнира имат всички лица навършили 18 години към датата на турнира – 
родени преди 05.06.1996 г.
Нямат право на участие състезатели, картотекирани през сезон 2013/2014 г. – в „А“, „Б“ и „В“ 
футболни групи мъже.

Финансови условия:

ПАКЕТ „ALL INCLUSIVE МИНИФУТБОЛ ALBENA CUP”

Отбори настанени в к.к. Албена /пакетна цена за 4 нощувки на база All inclusive/
268 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 3* зона Парк/
292 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 3* зона Море/
336 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 4* зона Море/
• за единична стая в хотел зона Парк 3* и зона Море 3* се доплаща 15 лв. на човек на ден 
• за единична стая в хотел зона Море 4* се доплаща 18 лв. на човек на ден

Пакетната цена включва:
•  4 нощувки в съответната категория хотели на база All inclusive /закуска, обяд 

и вечеря на блок маса с включени безалкохолни напитки и алкохол от 10:00 – 23:00 ч., 
както и междинни хранения на снек бара на хотела/

•  Ползване на чадър и два шезлонга на стая
•  Такса участие в турнира
•  Футболен екип – фланелки и гащета 

ПАКЕТ УЧАСТИЕ „МИНИФУТБОЛ ALBENA CUP”

Отбори, които не са настанени в к.к. Албена – 50 лв. на човек
•  Такса участие в турнира
•  Футболен екип – фланелки и гащета

МИНИФУТБОЛ  /мъже/ на стадион „Албена 2“
04 – 08 юни 2014 г. /настаняване с 4 нощувки/



I място II място III място IV място V място VI място VII място VIII място

1000 лв. 700 лв. 400 лв. 400 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв. 250 лв.

Награден фонд 3500 лв.Награден фонд 3500 лв.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички отбори, извършили своята регистрация, съгласно утвърдения 
от организаторите образец на интернет страницата на турнира www.albenacup.com и след 
заплащане на съответната такса.
Всеки отбор се състои от 3 /три/ до 4 /четири/ състезатели.
Право на участие в турнира имат всички лица навършили 18 години към датата на турнира – 
родени преди 05.06.1996 г.
Нямат право на участие състезатели, картотекирани през сезон 2013/2014 г. в Национална 
Баскетболна Лига.

Финансови условия:

ПАКЕТ „ALL INCLUSIVE БАСКЕТБОЛ ALBENA CUP”

Отбори настанени в к.к. Албена /пакетна цена за 3 нощувки на база All inclusive/
201 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 3* зона Парк/
219 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 3* зона Море/
252 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 4* зона Море/
• за единична стая в хотел зона Парк 3* и зона Море 3*се доплаща 15 лв. на човек на ден
• за единична стая в хотел зона Море 4* се доплаща 18 лв. на човек на ден

Пакетната цена включва:
•  3 нощувки в съответната категория хотели на база All inclusive /закуска, обяд 

и вечеря на блок маса с включени безалкохолни напитки и алкохол от 10:00 – 23:00 ч., 
както и междинни хранения на снек бара на хотела/

•  Ползване на чадър и два шезлонга на стая
•  Такса участие в турнира
•  Баскетболен екип – потници и гащета 

ПАКЕТ УЧАСТИЕ „БАСКЕТБОЛ ALBENA CUP”

Отбори, които не са настанени в к.к. Албена – 50 лв. на човек
•  Такса участие в турнира
•  Баскетболен екип – потници и гащета

БАСКЕТБОЛ 3 на 3  /мъже/ площадката пред залата на КИЦ *
05 – 08 юни 2014 г. /настаняване с 3 нощувки/

 * Културно-информационeн център



ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички участници – мъже и жени, извършили своята регистрация, 
съгласно утвърдения от организаторите образец на интернет страницата на турнира
www.albenacup.com и след заплащане на съответната такса.
Право на участие в турнира имат всички лица навършили 18 години към датата на турнира – 
родени преди 05.06.1996 г.
Участниците - мъже над 35 навършени години имат право, по избор, да участват в 
състезанието за ветерани или в състезанието за мъже.

Финансови условия:

ПАКЕТ „ALL INCLUSIVE ТЕНИС НА МАСА ALBENA CUP”

Участници настанени в к.к. Албена /пакетна цена за 3 нощувки на база All inclusive/
201 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 3* зона Парк/
219 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 3* зона Море/
252 лв. /на човек в двойна стая настанен в хотел 4* зона Море/
•  за единична стая в хотел зона Парк 3* и зона Море 3* се доплаща 15 лв. на човек на ден
•  за единична стая в хотел зона Море 4* се доплаща 18 лв. на човек на ден

Пакетната цена включва:
•  3 нощувки в съответната категория хотели на база All inclusive /закуска, обяд 

и вечеря на блок маса с включени безалкохолни напитки и алкохол от 10:00 – 23:00 ч., 
както и междинни хранения на снек бара на хотела/

•  Ползване на чадър и два шезлонга на стая
•  Такса участие в турнира
•  Спортен екип – фланелка и гащета

 ПАКЕТ УЧАСТИЕ „ТЕНИС НА МАСА ALBENA CUP”

Отбори, които не са настанени в к.к. Албена – 50 лв. на човек
•  Такса участие в турнира
•  Спортен екип – фланелка и гащета

I място II място III място IV място V място VI място 

НАГРАДЕН ФОНД МЪЖЕ 2400 лв.
700 лв. 600 лв. 400 лв. 300 лв. 250 лв. 150 лв.

НАГРАДЕН ФОНД ЖЕНИ 1400 лв.
400 лв. 300 лв. 250 лв. 200 лв. 150 лв. 100 лв

НАГРАДЕН ФОНД ВЕТЕРАНИ / над 35 г. / 700 лв.
300 лв. 200 лв. 100 лв. 100 лв. x x

Награден фонд 4500 лв.Награден фонд 4500 лв.

ТЕНИС НА МАСА /мъже, жени, ветерани/ залата на КИЦ *
05 – 08 юни 2014 г. /настаняване с 3 нощувки/

 * Културно-информационeн център



КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

Относно записване и настаняване:

+359   2 482 96 95 +359   2 426 83 97
+359 898 85 66 33 +359 897 98 18 40

Относно спортни въпроси:

+359 898 52 89 72

e-mail: albenacup@abv.bg
www.facebook.com/albenacup

ПРИДРУЖИТЕЛИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДНИ

За всички спортове отборите и участниците могат да включат в групата си
допълнителни лица /придружители/ - треньори, водачи, семейства, приятели, фенове и т.н., 
без участие в състезанията, които ползват настаняване по същите преференциални цени.
Всеки отбор, участник или придружител може да заяви допълнителни дни за настаняване 
непосредствено преди или след завършването на турнира по същите преференциални цени.
Краен срок за записване и извършване на плащането – 29 май 2014 г.

www.albenacup.com


