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Наредбата 
 за провеждане на Държавния спортен календар 

 
Раздел І. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Чл. 1. Да направят преглед на състоянието и да стимулират развитието на гребния 
спорт в клубовете от страната. 

 
Чл. 2. Да се осъществи обмен между клубните отбори, треньори, състезатели, 

съдии и деятели. 
 
Чл. 3. Да популяризира гребния спорт сред населението. 
 
Чл. 4. Да излъчат републиканските индивидуални и отборни шампиони за 

момчета, момичета, юноши и девойки младша и старша възраст, мъже и жени. 
 

Раздел ІІ. 
ПРИНЦИПИ НА УЧАСТИЕ 

 
Чл. 5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ  
В състезанията от Вътрешния спортен календар, могат да участват спортисти от 

следните възрастови групи: 
Кадети Б                                           - навършващи 12 или по-малки от 12 години 

в годината, през която се провеждат състезанията от Вътрешния спортен календар 
Кадети А       - навършващи 13 или 14 години в годината, 

през която се провеждат състезанията от Вътрешния спортен календар 
Юноши и девойки младша възраст  - навършващи 15 или 16 години в годината, 

през която се провеждат състезанията от Вътрешния спортен календар 
Юноши и девойки старша възраст   - навършващи 17 или 18 години в годината, 

през която се провеждат състезанията от Вътрешния спортен календар 
Мъже и жени         - навършващи 19 или по-големи от 19 години в 

годината, през която се провеждат състезанията от Вътрешния спортен календар 
На ДП на гребен ергометър могат да участват мъже и жени до 23 години  - 

навършващи 19, 20, 21 или 22 години в годината, през която се провеждат 
държавните първенства на гребен ергометър.  

 
Чл. 6. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСТАНЦИИ.  
1. Държавни първенства:  
Кадети Б          500 метра 
Кадети А       1 000 метра 
Юноши и девойки младша възраст   1 000 метра 
Юноши и девойки старша възраст   2 000 метра 
Мъже и жени      2 000 метра 
Мъже и жени лека категория    2 000 метра 
Спортисти с увреждания –  
юноши и девойки, мъже и жени   1 000 метра 
2. БФ Гребане допуска провеждането на състезания на различни дистанции за 

регати и турнири, без Държавните първенства. 
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Чл. 7. ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ДСК. 
1. ДИШ – I ранг за всички възрастови групи, класирането е лично. 
2. ДОШ – II ранг (І-ви кръг) за всички възрастови групи, класирането е отборно 

и комплексно. 
3. ДОШ – ІІ ранг ( ІІ-ри кръг) за възрастови групи кадети Б, кадети А, юноши и 

девойки младша възраст, класирането е отборно. 
4. Държавно първенство – Гребен ергометър за всички възрастови групи, 

класирането е лично и отборно по възрастова група и комплексно по пол. 
 
Чл. 8. ДИСЦИПЛИНИ. 
1. В Държавните първенства се допускат за участие по две лодки в дисциплина 

от клуб, като и двете се класират. 
2. Право на участие в брой дисциплини по възрастови групи за Държавните 

първенства:  
а) Кадети Б  - всеки състезател има право на участие в две дисциплина. 
б) Кадети А – всеки състезател има право на участие в две дисциплини. 
в) Юноши и девойки младша възраст – всеки състезател има право на участие в 

две дисциплини. 
г) Юноши и девойки старша възраст – всеки състезател има право на участие в 

три дисциплини. 
д) Мъже и жени- всеки състезател има право на участие в три дисциплини.  
3. БФ Гребане допуска участие на състезателите в по-голям брой дисциплини за 

регати и турнири, без Държавните първенства. 
4. Дисциплините застъпени в Държавните първенства са:  

 
    а) Кадети Б (момчета и момичета)         - 1х, 2х 
    б) Кадети А (момчета и момичета)  - 1х, 2х, 4х+ 

в) Девойки младша възраст   - 4+, 2х, 2-, 1х, 4х+, 8+ 
г) Юноши младша възраст   - 4+, 2х, 2-, 1х, 4х, 4-, 8+, 
д) Девойки старша възрасти и жени  - 4-, 2х, 2-, 1х, 4х, 8+ 
е) Юноши старша възраст и мъже  - 4+, 2х, 2-, 1х, 2+, 4х, 4-, 8+ 
ж) Юноши старша възраст лека категория    - 1х, 2х, 2- 
з) Мъже лека категория    - 1х, 2х, 2-, 4- 
и) Жени лека категория    - 1х, 2х, 2- 
й) Спортисти с увреждания  - всички дисциплини за спортисти с 

увреждания 
 
Чл. 9. УЧАСТИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ. 
 
1. Право на участие по възрастови групи за Държавните първенства: 
а)  Кадети Б  - право на участие имат състезатели картотекирани само като 

„Кадети Б”: 
• състезателите задължително гребат с гребла тип „Макон“; 
• състезателите правят по едно пробягване в дисциплина, като всяка серия се 

явява финал. 
б) Кадети А – право на участие имат състезатели картотекирани само като „Кадети 

А”: 
• състезателите задължително гребат с гребла тип „Макон“. 
в) Юноши и девойки младша възраст  – право на участие имат състезатели 

картотекирани само като „юноши и девойки младша възраст” 
г) Юноши и девойки старша възраст – право на участие имат:   
• Състезатели картотекирани само като „юноши и девойки старша възраст”  
• 30 % от стартиралите състезатели на отбора – юноши и 30% от стартиралите 

състезатели на отбора – девойки, посочени в поименна заявка и участвали в 
съответното състезание, може да бъде от състезатели картотекирани като „юноши и 
девойки младша възраст”, като техният брой не може да превишава посочения по 
горе процент, съгласно Таблица № 1, като те имат право на участие на максимум 2 
дисциплини. 
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ТАБЛИЦА № 1:   30 % - юноши и девойки младша възраст 

Общ брой 
на отбора 

Б     от тях: 
Б брой юн. и 

дев. младша в-
ст 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 1 

7 2 

8 2 

9 2 

10 3 

11 3 

12 3 

д) Мъже и жени – право на участие имат:  
• Състезатели картотекирани като „мъже и жени” 
• 30% от стартиралите състезатели от отбора – мъже, включително лека 

категория и 30% от стартиралите състезатели на отбора – жени, включително лека 
категория, посочени в поименна заявка и участвали в съответното  състезание, може 
да бъде от състезатели картотекирани като „юноши и девойки старша възраст”. 
Техният брой не може да превишава посочения по горе процент, съгласно Таблица 
№ 2. 

• В екипажите на лодките, юношите ст. възраст, не трябва да превишават 50% 
от състава на лодката. В дисциплината 1х може да участва състезател от възрастова 
група „юноши старша възраст“. 

 ТАБЛИЦА № 2:   30% -  юноши и девойки старша възраст 
 

Общ брой 
на отбора 

 от тях: 
  брой юн. и 

дев. старша в-
ст 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 1 

7 2  

8 2 

9 2 

10 3 

11 3 

12 3 

 
Забележка към горните две подточки: 
- лодководачите не влизат в състава на отбора по тези две точки 
2. БФ Гребане допуска неспазване на горните проценти за регати и турнири, без 

Държавните първенства. 
 
Чл. 10. ЛОДКОВОДАЧИ И ЛЕКА КАТЕГОРИЯ. 
1. Лодководачите имат право на участие в неограничен брой дисциплини и 

възрастови групи с изключение на лодководачите – мъже и жени /те имат право на 
участие само в тази възраст/. 

2. Минималното тегло на лодководачите е определено на  
а) 50 кг. за мъже  
б) 45 кг. за жени и юноши старша възраст 
в) 40 кг. за девойки старша и юноши младша възраст 
г) 35 кг. за девойки младша и кадети А 
3. За достигане на това тегло, лодководачът може да разполага с допълнителна 

тежест до 10 кг. Тази тежест може да бъде поставена в лодката възможно най-близо 
до него и трябва да представлява инертно тегло. 
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4. Лодководачите трябва да бъдат теглени най-рано два часа или най-късно един 
час преди първата гонка за деня. Контролната комисия на съдийския състав може да 
изисква повторно теглене и след завършване на гонките. 

5. Състезателите, участващи в дисциплините от лека категория трябва да 
отговарят на следните изисквания: 

индивидуално тегло на състезател за всички дисциплини:   
- юноши старша възраст  =  67,5 кг. 
- мъже  =  72,5 кг. 
- жени  =   59 кг. 
6. Тегленето на гребците лека категория, облечени в състезателен екип 

/фланелка и гащета/, става от един до два часа преди първата им гонка в 
съответното състезание, само по един път на ден. 

 
Чл. 11. КАРТОТЕКИРАНЕ. 
Всички състезатели се картотекират във възрастовата група съответстваща на 

годините им. Не се допуска състезатели от по-ниска възрастова група да бъдат 
картотекирани в по-висока възрастова група или обратното.  

1. Картотекирането се извършва в срок 03 – 31 януари за всяка календарна 
година в БФ Гребане.  

2. За всеки състезател се плаща годишна такса, както следва: 
а) Мъже и жени – 4 лв. 
б) Юноши и девойки старша възраст – 3 лв.  
в) Юноши и девойки младша възраст и кадети  -  2 лв. 
Забележка: Таксите за картотека и членския внос се плащат в офиса на БФГ до 

10 дни преди първото състезание на вода от държавния спортен календар за сезона 
(ДИШ или ДОШ). Не се допускат до участие състезатели с неплатена картотека. 

3. До 10 дни преди Държавно първенство /ДИШ, ДОШ/ се допуска картотекиране 
на нови състезатели, както и некартотекирани в предходната година. 

4. Необходими документи за нова картотека: 
- бланка за картотекиране на БФ Гребане; 
- актуална снимка – 2 бр.; 
- акт за раждане /копие/ за деца под 15 години и лична карта /копие/ за всички 

останали; 
- списък на състезателите с година на раждане подписан и подпечатан от 

Председателя на СК. 
При потвърждаване на картотеката в следващата година, в срок до края на месец 

януари, се представя бланка за картотекиране на БФ Гребане и списък на 
състезателите с номер на състезателната карта – подписан от Председателя на ГК и с 
печат на клуба. 

5. При картотекиране в БФ Гребане на всеки състезател се издава състезателна 
карта с индивидуален номер. 

6. Състезателите са длъжни да носят състезателните си карти при участие в 
състезания и ги представят при искане от официалния съдийски състав. При 
установяване на липсващи или подменени карти, лодката нарушила правилника ще 
бъде декласирана. 

 
Раздел ІІІ. 

ПРАВА НА УЧАСТИЕ 
 
Чл. 12. Право на участие в Държавните първенства имат всички гребни клубове в 

страната, редовни членове на БФ Гребане.  
 
Чл. 13. Право на участие в Регати и Турнири имат всички гребни клубове в 

страната, развиващи спорта - гребане. 
 
Чл. 14. Всеки клуб следва да участва в състезанията от ДСК със състезателните 

екипи и гребла, съответстващи на цветовете на клуба. При необходимост лодките 
могат да участват с взети от друг клуб гребла, за което следва да бъде уведомен 
съдийския състав на съответното състезание. 
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Раздел ІV. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯТА 

 
Чл. 15. РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА. 
1. Държавните първенства и официалните контролни състезания на 

националните отбори се организират от БФ Гребане. 
2. Държавните първенства се организират съгласно изискванията на настоящата 

наредба на БФ Гребане. 
3. Ръководството на отделните състезания – Държавни първенства, регати и 

турнири се назначава и обявява предварително от БФ Гребане и се състои от : 
• Ръководство по организацията и подсигуряване на мерки за сигурност. 
• Съдийско ръководство / членовете на съдийския състав трябва да бъдат с 

валиден лиценз за вътрешен съдия, според правилата на съдийската комисия към БФ 
Гребане/. 

 
Чл. 16. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ. 
Заявките за всяко състезание се изпращат до офиса на БФ Гребане със следните 

срокове: 
1. Поименна заявка /по образец/, съдържаща имената на състезателите и 

номерата на състезателните им карти по дисциплини, се предоставя по електронна 
поща със следните срокове: 

• Кадети, юноши и девойки - 10 дни преди първата дата на състезанието.  
• Мъже и жени - 6 дни преди първата дата на състезанието. 
Непълни и написани по друг начин заявки няма да бъдат валидни. 
2. Гребните клубове, не спазили горните срокове, няма да бъдат допускани за 

участие в състезанието. 
3.  Клуб може да се откаже от участие в гонка или направи промяна в съставите, 

не повече от 50 %, спрямо подадената заявка, без да бъде санкциониран, ако 
посочи писмено най-малко два часа преди техническата конференция за съответното 
състезание. След като веднъж е обявен отказът е окончателен. 

4.  При възникване на здравословни проблеми на състезател, удостоверени от 
лекаря на състезанието, клубът, чийто състезател е получил забрана за участие, 
може да направи смяна в състава на лодката с писмена молба до Главния съдия на 
състезанието, потвърдена от дежурния лекар и подадени най-малко един час преди 
гонката. В състава може да бъде подменен само състезателят с медицинска забрана, 
като не може да се променя  повече от 50% от състава на съответната лодка. 
Състезател получил забрана за участие, няма право да участва до края на 
състезанието, за съответната възрастова група. 

5.  Скифьор може да бъде сменен преди първата гонка. Веднъж участвал не се 
допуска смяна с друг. 

6.  Рулевият може да бъде сменен, ако е наложително, 1(един) час преди 
гонката, след като съобщи писмено на ОК или на главния съдия на състезанието. 

7.  При възникване на извънредна ситуация – липса на втора осморка за 
провеждане на състезание – клубът може да пренасочи/презаяви/ в други 
дисциплини своите състезатели от осморката. 

8.  При отказ на екипаж /лодка/ на техническа конференция, клубът се 
санкционира с 50 (петдесет) лева, за всеки отказ. При неявяване на старт със 
100(сто) лева. Санкциите се заплащат до един месец след приключване на 
съответното състезание, в офиса на БФ Гребане. 

 
Чл. 17. ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЯТА. 
1. Програмата с часовия график за състезанията от държавния спортен календар 

е неразделна част от настоящата Наредба. 
2. Промени в предварително одобрената програма за състезанието могат да 

бъдат направени при следните обстоятелства: 
• По предложение на представителите на участващите в състезанието гребни 

клубове, на техническата конференция – при съгласие на всички заинтересовани 
клубове, участващи в състезанието 

• По писмено предложение на гребен клуб по време на състезанието - при 
наличие на уважителни причини и при съгласие на всички клубове, имащи лодки в 
конкретната дисциплина 
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• По предложение на ръководството на състезанието - при извънредни 
обстоятелства (лошо време, технически проблеми и др.), застрашаващи сигурността 
и здравето на състезателите.   

 
Чл. 18. Сто метрова зона  
1. В случай на техническа повреда на лодка или при обръщане на лодка в 

първите сто метра от дистанцията, след подаден сигнал с вдигане на ръка от член от 
екипажа, лодките се спират от съдия на състезанието. Състезанието в дисциплината 
се провежда след отстраняване на проблема, като часа на стартиране се определя от 
главния съдия на състезанието. 

2. Техническият проблем се потвърждава от съдия на състезанието. При 
подаване на сигнал, без наличие на технически проблем, лодката се декласира. 

 
ЧЛ. 19. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
1. Техническата конференция се провежда в деня преди началото на 

състезанието от 18.00 часа. На нея присъстват най-много двама души от гребен клуб 
/ водач и треньор/. 

2. На техническата конференция се установява редовността на състезателите и 
отборите, съобщава се програмата на състезанията, начинът на тържественото 
откриване и закриване, награждаване на победителите, въпроси от битов и 
дисциплинарен характер и др. 

3. Преглед на документите за участие на клубовете, включващи списък с трите 
имена и година на раждане на участващите състезатели, състезателни карти, 
предсъстезателен медицински преглед и медицинска застраховка се извършва от 
17.00 до 18.00 часа. Състезателите с нередовни документи няма да бъдат допускани 
до участие. 

4. Тегленето на жребия се извършва и дирижира  от упълномощено лице от БФ 
Гребане. 

 
Чл. 20. ПРОТЕСТИ 
1. Контестации се подават до Главния съдия на състезанието в писмен вид и 

вноска от 50 лв., не по късно от 30 минути след завършване на гонката. 
2. Съдийският състав трябва да се произнесе до 1 час след приключване на  

гонките. При уважение на контестацията, депозираната сума се възстановява. 
3. Ако клубът подал контестацията, не е съгласен със съдийското решение, може 

да го обжалва в писмен вид пред Съдийската комисия към БФ Гребане, в срок от два 
дни след приключване на състезанието. 

4. Съдийската комисия се задължава да изпрати писмен отговор в срок от 10 
дни, след получаване на жалбата. 

5. Ако клубът, подал писмена жалба до Съдийската комисия към БФ Гребане, не 
е съгласен с нейното решение, може да подаде писмена жалба до УС на БФ Гребане 
и спортните арбитражни съдилища в РБ. 

6. Ако клуб, участващ в състезание от държавния спортен календар не е съгласен 
с решения на ръководството на състезанието, може да подаде жалба до УС на БФ 
Гребане в срок от два работни дни след приключване на състезанието.   

 
Чл. 21. КЛАСИРАНЕ 
1. Класирането е лично, отборно и комплексно. 
2. Крайно отборно класиране се извършва по сбора на точките по възрастови 

групи и пол от Държавното отборно първенство, а комплексното – от сбора на 
точките от отборните класирания. 

3. Държавните първенства се точкуват, както следва: 
- I  място      7 т.                    - IV   място      3 т. 
- II място      5 т.                    - V    място      2 т. 
- III място     4 т.                    - VI   място      1 т. 
При следния коефициент: 
СКИФОВЕ  - 1.5; при непълен финал – 1; 
ДВОЙКИ   – 2; при непълен финал – 1.5; 
ЧЕТВОРКИ      – 3; при непълен финал – 2;  
ОСМОРКИ       – 4; при непълен финал – 3.  
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4. При равенство в точките при отборното класиране, по-напред се класира отборът, 
който е спечелил повече първи места в дисциплините на съответната категория. При 
ново равенство се сравнява броят на вторите места, като принципът се запазва до 
определяне на разлика. 

 
Забележка: Точките за отборно класиране се сумират за всеки заявен отделен 

отбор. Всяка лодка втори отбор, носи точки за втория отбор на клуба си. 
 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. В извънредни ситуации или случаи, по предложение на ТС, УС на БФ Гребане, 

може да взема решения в противоречие с Наредбата. 
 
Наредбата е утвърдена от Общо събрание на Българска федерация по гребане на  

19.05.2018 г. 
 
 
Председател на УС на БФ Гребане:   
     /Свилен Нейков/ 

 


