
 

      
 

Н АРЕ ДБ А 

НА 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ 

ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИ КЛУБОБЕ, ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВАТА ОТ ММС 

 
 

Раздел І. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. С тази Наредба се определят критериите за оценка на дейността на 

спортните клубове, членове на БФ Гребане.  
 
Чл.2. Ежегодно до 31 декември на всяка календарна година чрез назначена от 

УС комисия от представители на СК, БФ Гребане определя точки за всеки клуб , 
въз основа на изпълнението на критериите, определени в тази Наредба.  

 
Чл.3. Право на субсидиране имат всички спортни клубове, редовни членове на 

БФ Гребане, които: 
1. отговарят на условията на чл. 3 т. 2 от Наредба №1 от 08.05.2014 за 

финансово подпомагане на спортни дейности на Министерство на младежта и 
спорта; 

2. отговарят на условията за кандидатстване по Програмата на Министерството 
на младежта и спорта за финансово подпомагане на спортни клубове.   

 
Раздел ІІ. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА 
 
Чл.4. Всеки СК има право да участва със своите редовно картотекирани 

състезатели във всички първенства от ДСК на БФ Гребане. 
 
Чл.5. Определят се 3 (три) основни състезания, които носят точки за 

финансиране в съответните рангове: 
1. ДИШ – І ранг 
2. ДОШ – ІІ ранг( І-ви кръг) 
3. ДОШ – ІІ ранг ( ІІ-ри кръг) за възрастовите групи: момчета, момичета, юноши 

и девойки младша възраст 
 
Чл.6. От състезанията ДИШ и ДОШ, всеки състезател набира точки за по три 

класирания или общо шест класирания. Така максималният брой класирания, 
които се отчитат е шест. 

 
Чл.7. За да се зачетат класиранията от едно състезание (гонка), то трябва да е 

проведено с участието на най-малко от два гребни клуба и между две лодки от два 
клуба. При заявени две лодки – ако се откаже една от тях по време на 
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техническата конференция или не се яви на старт, на другата лодка се начисляват 
точки за 1-во място. 

 
Точките за всяко класиране се определят от Таблица № 1. 
 
                           Таблица № 1 
 

място ДИШ      

І ранг 

ДОШ     

ІІ  ранг 

1 - во 90 80 

2 - ро 80 70 

3 - то 70 60 

4 - то 55 45 

5 - то 50 40 

6 - то 45 35 

7 - то 35 30 

8 - мо 32 25 

9 – то 30 20 

10 – то 27 15 

11 – то 25 10 

12 - то 20 5 

 
Чл.8. Състезатели, участвали във възрастова група „мъже и жени“, които се 

класират последни на директен финал или в сериите, на 10 и повече секунди от 
предпоследния, не носят точки по смисъла на тази Наредба. 

 
Чл.9. За състезатели, които са сменили клубната си принадлежност без писмено 

съгласие на стария си клуб, не се начисляват  точки на новия клуб, за период от 
три години.  

На стария клуб, се начисляват точки както следва: 
1-ва година – 100%; 2-ра година – 100%; 3-та година – 100%. 
 
Когато състезател е преминал в нов клуб със съгласие от стария клуб,  което се 

декларира със срока на картотеката, или смяна на постоянен адрес, се прилага 
споразумението между клубовете.  

 
Чл.10. Окончателното изчисление за отделно класиране се извършва като: 
 
Точките за отделното класиране на състезателя според класирането и ранга на 

състезанието се вземат от Таблица № 1. Крайният резултат на СК е сбора от 
точките от всички класирания на всички състезатели от всички възрастови групи, 
които се умножават с коефициент за обхват, както следва: 

 
Таблица № 2 
 

К = 1.1 за четири възрастови групи от 
един пол 

К = 1.2 за осем възрастови групи  
 
Забележка:  

А/ Във всяка възрастова група, клубът трябва да участва в ДСК минимум с 
четири състезатели, най-малко в едно състезание, за да се признае наличие на 
такава възрастова група в клуба. 
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Б/ Определят се следните възрастови групи: 
 
Таблица № 3 
 

Мъжки пол Момчета, Юноши младша възраст, Юноши 
старша възраст, Мъже 

Женски пол Момичета, Девойки младша възраст, 
Девойки старша възраст, Жени 

  
В/ Участниците извън класирането, както и заявените, но не стартирали 

участници не се считат за преки конкуренти. 
Г/ Дисциплините, в които се отчитат класирания за целите на настоящата 

наредба са: 
 
Таблица № 4 
 

Мъже и юноши 4+, 4-, 8+, 2-, 2+, 1х, 2х, 4х 
Мъже лека категория 2-, 1х, 2х, 4- 
Жени и девойки 4-, 2-, 8+, 1х, 2х, 4х 
Жени лека категория 2-, 1х, 2х 
Момчета и момичета 4х+, 2х, 1х 

 
Чл.11.  Във връзка със спецификата на спорта и за компенсиране на разходите 

за транспорт при участие в състезанията от ДСК, се приема единна тарифа за 
транспорт на лодки на километър - 1 точка (равностойност на един лев и петдесет 
ст.). Отдалечеността (в км.) се определя от седалището на клуба до мястото на 
провеждане на състезанието по официалната пътна карта на Р. България. 

 
Чл.12. На Гостуващите отбори се заплаща еднократно за всеки състезател 

реално участвал в Държавните първенства - ДОШ (І-ви и ІІ-ри кръг) и ДИШ по 25 
точки (равностойност на две нощувки по  петнадесет лева за всеки кръг). 

 
Чл.13. СК получават допълнителни точки за национален принос. Точките се 

определят от класирането на състезателите на СП, ЕП и БИ, отразено в  
официалните протоколи от състезанията, както следва: 

 
Таблица № 6   

    място 

 

първенство 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

ОИ 1250 1000 750 600 500 425 375 350 325 300 275 250 
СП м/ж   800   600 500 375 350 325 300 275 250 225 200 175 
ЕП м/ж   600   500 400 350 325 300 - - - - - - 
СК   500   450 400 350 325 300 - - - - - - 

СП U23   400   350 300 250 225 200  - - - - - - 
ЕП U23   300   275 250 225 200 175  - - - - - - 
МОИ   400   350 300 275 250 225 200 175 150 100 100 100 
СП ю/д   300   275 250 225 200 175  - - - - - - 

ЕП ю/д   250   225 200 175 150 125 - - - - - - 

БИ   200   175 150 - - - - - - - - - 

 

Забележка:  А/ Точките за СК са от генералното класиране; 
Б/ Неолимпийските дисциплини получават 100% от точките полагащи се по 

таблицата; 
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А/ На БИ за класиране на трето място, се начисляват точки при участие на 
четири и повече екипажа. При участие на три или по-малко лодки, точки се 
начисляват на екипаж победил поне една лодка; 

Б/ За СП ю/д и ЕП ю/д при участие директно на финал, точки се начисляват на 
екипаж победил поне една лодка; 

В/ От точките завоювани от даден състезател, 30 % се разделят по равно и 
начисляват на предишни клубове, в които състезателят е водил тренировъчна и 
състезателна дейност минимум три години, а останалите 70% се начисляват за 
настоящия клуб. 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. УС на БФ Гребане дава указания и разяснения по тази наредба. 
 
§ 2. УС на БФ Гребане ежегодно до 30 ноември определя комисия от 

представители на гребните клубове, която с помощта на служителите на БФ 
Гребане разглежда определените по електронен път точки на клубовете, произнася 
се по тяхната редовност и ги внася в УС за утвърждаване.  Председателят на 
Треньорския съвет участва по право. 

 
§ 3. Точките на СК се изчисляват по следната формула: /ДОШ(І-ви кръг) + 

ДОШ(ІІ-ри кръг) + ДИШ - точки преминаване/ х Коеф.обхват + точки преминаване 
+ МП + точки транспорт и нощувки = точки СК. 

 
Настоящата наредба е утвърдена от ОС на БФ Гребане на 19.05.2018 г. 
 
 
 
   Председател на УС на БФ Гребане:   
      / Свилен Нейков / 
 
 
 


