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Настоящата програма представя четири годишен цикъл, 2021-2024 на Българска 

федерация по гребане за развитие на гребния спорт на територията на България. Програмата 

включва анализ на резултати от предходен период 2016-2020, изграждане на стратегия за 

развитието на спорта, успешно класиране на ОИ 2024. 

През последните години настъпиха редица политически, икономически и социални 

промени. Те оказват пряко или косвено влияние върху развитието на спорта. 

Водещият световен опит убедително доказва, че високи и стабилни позиции в големия 

спорт са възможни само в рамките на една модерна система за физическо възпитание и спорт, 

която да създаде необходимите условия и предпоставки за решаването на три главни фактора с 

подчертан мултиплициращ ефект върху високото спортно майсторство: 

 наличието на цялостна политика, стратегия и адекватна законова нормативна база за 

материална и морална подкрепа на държавата и обществото за развитието на елитния спорт, 

отчитайки изключително важните му социални функции за цялото общество. 

 създаването на комплексни системи за високо спортно майсторство, които обхващат 

основните, постоянно действащи фактори за спортно усъвършенстване на всички, които 

притежават необходимите способности за изява в големия спорт. 

  внедряване на научно-техническите постижения при селекцията и подготовката на 

елитни спортисти, както и по отношение на средствата, способите и формите за научна 

организация и управление на цялата система за високо спортно майсторство. 

 

Цел, задачи и приоритети на програмата 

 

 Цел – осигуряване на необходимите условия за пълноценна подготовка и постигане 

на максимален спортен резултат в главните състезания за всяка година Световни и 

Европейски първенства,както и достойно класиране на Олимпийски игри – 2021 и 2024. 

Задачи – Изготвената програма е насочена изцяло към реализирането на горната цел, за 

което е необходимо да бъдат решени следните задачи: 

1. Разработване на многогодишна програма за спортна подготовка. 

2. Селектиране на спортни таланти за гребния спорт (2021 – 2024). 

3. Осъществяване на пълноценна подготовка в рамките на програмата с цел – Олимпийски 

игри 2024 г. 

4. Осигуряване на необходимите организационни, кадрови, информационни, материално-

технически и финансови условия за ефективна и пълноценна подготовка. 
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5. На базата селективния подход да се формират Национални отбори – състезатели с 

класиране показали възможности и резултати в Европейски и Световни първенства. 

6. На третата година ( 2022 – 2023 год. ) окончателно оформяне на състави – мъже и жени за 

покриване на Олимпийски квоти. 

7. Сключване на договори за поети ангажименти и отговорности във връзка с подготовката 

между : 

 ММС и БФ Гребане 

 БФГ и спортните клубове, имащи състезатели в Н.О. 

 БФГ с ръководството на Н.О. и подпомагащите го звена и лица 

 БФГ със състезателите включени в Н.О. 

  Предварително изясняване и актуализиране всяка година на моралните и 

материалните ценности. 

9.    Награди за постигане на резултати от БП, СК, ЕП, СП и ОИ. 

 

Приоритети: 

 Създаване на единна тренировъчна програма за селекция на таланти в юношеска и 

девическа възраст и осигуряване на тяхната подготовка. 

 Попълване и подмладяване състава на НО на БФ Гребане с талантливи състезатели за 

успешно участие в международния спортен календар. 

 Подобряване на условията за подготовка на състезатели от Н.О., съгласно световните 

тренировъчни стандарти. 

 Подобряване на ефективността от тренировъчния и състезателен процес на 

състезателите, с цел запазване на международния престиж на БФ Гребане  в световното 

гребане. 

 

Принципи и правила 

 

1. БФГ определя членовете на националните отбори въз основа на резултати от: 

 класиранията в МСК от предходните години; 

 провеждане на контролни тестове и експертна оценка. 

2. Управителният съвет обсъжда програмата, приема я или я връща за промени и 

допълнения. 
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3. След подписване на договор с ММС за обезпечаване на програмата, БФГ сключва 

договори със спортните клубове и техните състезатели и треньори, с медицински лица, 

научна лаборатория за приемане на професионални ангажименти. По този начин 

програмата влиза в действие. 

 

 Управление на подготовката 

 

1. Управителният съвет на БФ Гребане, е отговорен за създаване на необходимите условия 

и организация по протичане на подготовката и участието на състезатели в МСК. 

Спортните клубове, имащи състезатели в националния отбор помагат и съдействат 

адекватно в подготовката. 

2. Треньорското ръководство на националния отбор, като цяло със своите решения е в 

основата на технологията и качеството на подготовката на елитните състезатели, 

обхващаща тренировъчния и състезателен процес и свързаните с тях помощни дейности. 

3. Треньорите, включени в НО, изготвят персонални модели за всеки един състезател.  

4. Треньорите на националния отбор са пряко отговорни за реализацията на поставените 

цели, като изготвят подробни годишни тренировъчно-методични планове с всички 

спомагателни дейности към тях. 

5. Специализираната научна лаборатория предлага и осъществява система от обективни 

критерии и показатели за оценка и контрол на състоянието на състезателите с цел 

оптимизиране на подготовката. 

6. На базата на годишния план и спортен календар, медицински екип реализира система от 

комплексни и индивидуални мерки за възстановяване на състезателите, както полага 

грижи за тяхното здравословно състояние и рационално хранене. 

 

Осигуряване на подготовката 

 

 Научно осигуряване 

 Научно-приложното и информационно осигуряване на тренировъчния и състезателен 

процес ще се реализира в следните направления : 

 Създаване на модели на спортния резултат, реализирането на който да гарантира 

предварително набелязаните ( прогнозирани ) цели; 

 Изготвяне на научно обосновани организационни и тренировъчно-методични планове; 
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 Определяне на тренировъчните въздействия реално осъществяващи положителни 

промени по отношение  на различните тренировъчни цели – функционални, 

биохимични, технически или психически изменения; 

 Оптимизиране на главните фактори на спортното постижение; 

 Реализиране на система от високо информативни спортно-методически, медико-

биологически и психологически тестове за комплексно и диференцирано определяне на 

състоянието на състезателите през различните етапи; 

 Поддържане на необходимата информация за състоянието на основните конкуренти и 

тенденциите на развитие за съответната дисциплина; 

 Изготвяне на научнообосновани анализи, чрез математико-статистически методи; 

вариационен анализ, корелационен анализ, анализ на главните фактори на спортното 

постижение; (регресионни уравнения - прави и обратни) за оптимизиране и  

прогнозиране на спортния резултат. 

 

Научно – методическо осигуряване 

 Измерване, обработка, анализ на база данни от специализирани гребни отсечки /250-

6000м/ и резултати от състезания; 

 Видео-заснемане и видео-метрични анализи на гребната техника; 

 Биомеханични изследвания в лодка  на вода и гребен ергометър; 

 Пулсометрия, спидо и темпметрия, записи, обработка и анализ на тренировъчните 

натоварвания; 

 Организация и съдействие при КФИ. 

 

Медицинско осигуряване  

 Основна задача е осигуряването на постоянен ефективен медицински контрол по време 

на тренировъчния и състезателен процес: 

 Осигуряване на постоянно присъствие на лекар по време на лагер – сборовете; 

 Осигуряване на квалифицирано медицинско обслужване и лечебно-рехабилитационна 

дейност, след консултация със специалисти; 

 Внедряване на научно обосновани методи за пълноценно хранене и възстановяване; 

 Система за медикаментозно и физикално възстановяване, която следва да бъде 

изградена върху съвременни научни основи, като се отчита закономерностите и 

механизмите на адаптационните процеси в гребането; 
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 Провеждане на обучение и проследяване спазването на Антидопинговите правила на БФ 

Гребане.  

 

Материално техническо осигуряване 
 
 За реализация на тренировъчната програма и постигането на приетите цели е 

необходимо материално техническо осигуряване: 

 Лодки и гребла, според възрастта и поставените пред състезателите от националния 

отбор задачи; 

 Моторни лодки за контрол на тренировъчния процес от треньорите в националния 

отбор; 

 Гребни ергометри и уреди за силова подготовка за обезпечаване на зимната подготовка 

на състезателите от националния отбор; 

 Екипировка на състезатели, треньори и длъжностни лица; 

 Уреди и пособия за научно-приложна дейност.  

 

Критерии за включване на състезатели в проектоолимпийските отбори  

по гребане по възраст. 

 

РЕГЛАМЕНТ - Контролни състезания (подборни тестове) на националните отбори по гребане: 

мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. 

лека категория, юноши и девойки младша и старша възраст. 

 I. Първи етап - подборни тестове за определяне на съставите в разширения състав на 

Н.О.  

1.  Гребане на вода 3/5х2000 м 

 Дистанция 2000 м свободно темпо в дисциплините 1х (скиф) и 2- (двойка без рулеви) 

провеждат се в два дни. 

Изпълняват се: 

Първи ден сутрин - 2х2000 м през 2 часа мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и 

жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки старша възраст, 

състезатели 1х2000 м юноши и девойки младша възраст. 

след обяд - 1х2000 м мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и жени под 23 год., 

мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки младша и старша възраст. 
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Втори ден сутрин - 2х2000 м през 2 часа мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и 

жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки старша възраст, 

състезатели 1х2000м юноши и девойки младша възраст. Класирането ще бъде формирано от 

сборно време от всички пробягвания. 

2.  КФИ (комплексни функционални изследвания) 

 В рамките на 10 -12 дни от първите стартове на вода по график в Дианабад. Основните 

показатели, които ще бъдат анализирани са: VO2 max, VO2max/kg, W max, W max/kg, La, HR и 

развитието им в годините. 

3. Гребен ергометър 3х2000 м / 10 минути 

 Теста се провежда организирано по клубове по график съгласуван с БФГ, състои се в: 

гребане на гребен ергометър на дистанция 2000 м със свободно темпо за всички възрастови 

групи (мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и жени под 23 год., мъже, жени под 23 

год. лека категория, юноши и девойки младша и старша възраст). 

Изпълняват се: 

3 х 2000 м през 10 минути почивка. Класирането се извършва по възраст и време. 

4. Гребен ергометър 1х4000 м / 6000 м 

 Теста се провежда в края на м. ноември - организацията и провеждането на теста е по 

клубове. Провежда се на дистанция 4000 м. за юноши, девойки младша възраст и девойки 

старша възраст свободно темпо. За състезателите мъже и жени, мъже и жени лека категория, 

мъже и жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши старша възраст теста 

се провежда на дистанция 6000 м. свободно темпо. Целта на теста е ръководството на Н.О. да 

следи състоянието състезателите, които не са включени в разширения състав на националния 

отбор. Състезателите включени в състава Н.О. са задължени на участие. 

5. Етапен тест - гребен ергометър 1х4000 м / 6000 м 

 Теста се провежда в края на м. декември - организацията и провеждането на теста е по 

клубове. Провежда се на дистанция 4000 м за юноши, девойки младша възраст и девойки 

старша възраст свободно темпо. За състезателите мъже и жени, мъже и жени лека категория, 

мъже и жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши старша възраст теста 

се провежда на дистанция 6000 м. свободно темпо. Целта на теста е ръководството на Н.О. да 

следи състоянието състезателите, които не са включени в разширения състав на националния 

отбор. Състезателите включени в състава Н.О. са задължени на участие. 

6. КФИ (комплексни функционални изследвания) 
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 По график в Дианабад ще се проведе изследване. Основните показатели, които ще бъдат 

анализирани са: VO2 max, VO2max/kg, W max, W max/kg, La, HR (определяне на зони на 

тренировъчно въздействие). 

7. Гребен ергометър 1х2000 м  

 Теста се провежда м. януари/февруари организирано по клубове по график съгласуван с 

БФГ, състои се в: гребане на гребен ергометър на дистанция 2000 м със свободно темпо за 

всички възрастови групи (мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и жени под 23 год., 

мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки младша и старша възраст). 

Изпълняват се: 1 х 2000 м класирането се извършва по възраст и време. 

 II. Втори етап (основни тестове на вода) да се провери състоянието и нивото на 

подготовка на всички състезатели.Да се формира отбор за участие в МСК. 

 Контролните са открити и право на участие имат всички състезатели от страната, които 

са участвали в целогодишната тестова програма на БФГ до момента. Участието на 

състезателите, водили централизирана подготовка е задължително. 

1. Гребане на вода 5х2000 м 

 Дистанция 2000 м свободно темпо в дисциплините 1х (скиф) и 2- (двойка без рулеви).  

Състезанието е в два дни, участие могат да вземат състезатели от по-малка възрастова група, но 

резултатите им ще бъдат обсъждани за възрастта която участват  изпълнява се: 

Първи ден сутрин - 2х2000 м през 2 часа мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и 

жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки младша и старша 

възраст. 

след обяд - 1х2000 м мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и жени под 23 год., 

мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки младша и старша възраст. 

Втори ден сутрин - 2х2000 м през 2 часа мъже и жени, мъже и жени лека категория, мъже и 

жени под 23 год., мъже, жени под 23 год. лека категория, юноши и девойки младша и старша 

възраст.  

Класирането ще бъде формирано от сборно време от всички пробягвания. 

Забележка: 

1. При лошо здравословно състояние, контузия и контузия по време на състезанието, 

освобождаването става на място от лекаря на отбора. 

2. Сериите за стартиране, както и жребият за коридорите ще бъдат дирижирани от старши 

треньора. 
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3. Състезатели, не участвали на контролните тестове в „малки“ лодки, губят право на 

участие по-късно на контролните състезания за „големи“ лодки (основни). Състезатели водили 

централизирана подготовка и поради основателни причини не участвали на състезанието не 

губят право. 

4. Състезателите, които ще попаднат в разширения състав на Н.О. е необходимо да 

покрият норматив. 

Попадат в Н.О. всички участници преминали основната състезателна дистанция (при тихо 

време) със средно време от петте пробягвания под или равно на резултат изписан в таблица 

№2. 

5. В зависимост от показаните резултати от състезателите след контролните тестове, ще 

бъде определено: стимулиране, подготовка, (материална част по възможност) – по 

предложение на старши треньора. 

6. Окончателното определяне на състава за участие в МСК  ще стане ясно след 

приключване вторите (вътрешни) контролни тестове в „големи“ лодки (по предложение на 

старши треньора). 

7. Състезателите не покрили съответните изисквания, не попадат в гарнитурата на Н.О., но 

могат да продължат подготовката си на разноски на клубовете си, като спазват общата 

програма на Н.О. с цел покриване на норматив. 

8. При лошо време (насрещен или попътен вятър) в Н.О. сравняваме и коментираме 

разликите в средното време. 

9. За контролните състезания ще има допингов контрол. 

10. Съдийският апарат ще бъде определян на място. 

11. Главен ръководител на контролните състезания за определяне и попълване на 

националните състави- отговаря старши треньора на отбора. 

 

Контролни състезания и тестове 

1. Есенни КНО – 3/5х2000м 

2. КФИ 

3. Ергометър – 3х2000м/10 мин. 

4. Есенен тест ергометър – 1х4000м/1х6000м 

5. Етапни контролни 

6. Зимен тест ергометър – 1х4000м /1х6000м 

7. КФИ 
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8. Етапни контролни 

9. Зимен тест ергометър – 1х2000м 

10. Пролетни КНО – 3/5х2000м 

11. Пролетни КНО – 3х2000м 

12. КФИ 

13. Етапни контролни 

14. КФИ 

15. Етапни Контролни 

 

Нормативи и критерии за включване в Н.О. 

 

 В разширеният национален отбор ще бъдат включени перспективни състезатели с 

потенциал, перспектива и конкретни цели. Нормативите на гребен ергометър са разработени на 

база „Световен златен стандарт“, като крайната цел е дългосрочна - 95% на 2000 м и 92,5% на 

6000 м. дистанции. На база разработените нормативи и критерии ще бъдат  изготвени 

индивидуалните модели за всеки състезател включен в Н.О. Като крайна цел е развиване на 

индивидуалния потенциал на всеки един състезател до2024 г. 

Нормативни критерии средно време (есен) 3/5х2000м 

 JMВ JMА BM BLM M LM JWВ JWА BW BLW W LW 

1х 7:35 7:23 7:14 7:19 7:02 7:11 8:10 8:20 8:02 08:16 7:55 8:10 

2- 7:20 7:02 6:55  6:50   7:48 7:40  7:35  

Таблица № 1 

Нормативни критерии средно време (пролет) 3/5х2000м 

 JM BM BLM M LM JW BW BLW W LW 

1х 7:20 7:10 7:15 6:57 7:07 8:10 7:55 8:10 7:45 8:05 

2-           

Таблица № 2 

 

Нормативни критерии гребен ергометър – 3х2000м/10 мин. 

Мъже JMB          
15 

JMB          
16 

JM              
17 

JM              
18 

BM             
19 

BM      
20 

BM             
21 

BM             
22 

M                
23 

M                
24 

M                
25 

гр.ергометър2
000м 

 
7:00 

 
6:55 

 
6:50 

 
6:45 

 
6:35 

 
6:20 

 
6:25 

 
6:20 

 
6:15 

 
6:10 

 
6:05 
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Мъже л.к. JMB          
15 

JMB          
16 

JM              
17 

JM              
18 

BM             
19 

BM             
20 

BM             
21 

BM             
22 

M                
23 

M                
24 

M                
25 

гр.ергометър 
2000м 

   6:55 6:50 6:45 6:40 6:35 6:30 6:25 6:20 

 Жени JWB          
15 

JWB          
16 

JW              
17 

JW              
18 

BW            
19 

BW            
20 

BW            
21 

BW            
22 

W                
23 

W                
24 

W                
25 

гр.ергометър200
0м 

7:40 7:35 7:30 7:25 7:20 7:15 7:10 7:05 7:00 6:50 6:55 

 Жени л.к. JWB          
15 

JWB          
16 

JW              
17 

JW              
18 

BW            
19 

BW            
20 

BW            
21 

BW            
22 

W                
23 

W                
24 

W                
25 

гр.ергометър 
2000м 

   8:00 7:55 7:50 7:45 7:40 7:35 7:30 7:25 

Таблица № 3 

Нормативи 2000 м и 6000 м гребен ергометър 

Мъже JMB          
15 

JMB          
16 

JM              
17 

JM              
18 

BM             
19 

BM             
20 

BM             
21 

BM             
22 

M                
23 

M                
24 

M            
25 

гребен 
ергометър 

2000м 06:38 06:29 06:21 06:15 06:11 06:08 06:05 06:02 05:59 05:57 05:55 

6000м   20:40 20:22 20:10 20:02 19:55 19:48 19:41 19:34 19:30 

АнП 245 275 300 320 330 340 350 360 367 374 380 

VO2max(ml/kg) 55 60 63 66 68 69 70 71 72 74 76 

 Мъже л.к. JMB          
15 

JMB          
16 

JM              
17 

JM              
18 

BM             
19 

BM             
20 

BM             
21 

BM             
22 

M                
23 

M                
24 

M                
25 

гребен 
ергометър 

2000м    06:32 06:28 06:25 06:22 06:19 06:16 06:14 06:12 

6000м    21:00 20:46 20:38 20:31 20:24 20:17 20:10 20:05 

АнП    290 300 308 315 322 329 335 340 

VO2max(ml/kg)    66 68 69 70 71 72 74 76 

 Жени JWB          
15 

JWB          
16 

JW              
17 

JW              
18 

BW            
19 

BW            
20 

BW            
21 

BW            
22 

W                
23 

W                
24 

W                
25 

гребен 
ергометър 

2000м 07:25 07:16 07:07 07:00 06:56 06:53 06:50 06:48 06:46 06:44 06:42 

6000м  23:32 23:02 22:44 22:31 22:25 22:19 22:13 22:07 22:01 21:56 

АнП 160 185 205 220 230 240 250 260 267 274 280 

VO2max(ml/kg) 45 48 50 52 54 56 57 58 59 60 62 

 Жени л.к. JWB          
15 

JWB          
16 

JW              
17 

JW              
18 

BW            
19 

BW            
20 

BW         
21 

BW            
22 

W                
23 

W                
24 

W                
25 

гребен 
ергометър 

2000м    07:29 07:24 07:21 07:18 07:16 07:14 07:12 07:10 

6000м    00:23 23:23 23:17 23:11 23:05 22:59 22:53 22:48 

АнП    178 190 200 210 220 227 234 240 

VO2max(ml/kg)    52 54 56 57 58 59 60 62 
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Таблица № 4 

Нормативи 4000 м гребен ергометър 

  JMB          
15 

JMB          
16 

JWB          
15 

JWB          
16 

JWА          
17 

JWА         
18 

 

гр.ергометър     

4000 м  

 13:55 13:47 16:00 15:55 15:45 15:40 

лека 
категория 

 
14:20 

 
14:10 

16:30 16:20 16:15 16:10 

Таблица № 5 

Нормативи за различните възрасти за КФИ 

 JMB          
15 

JMB          
16 

JM              
17 

JM              
18 

JWB          
15 

JWB          
16 

JW              
17 

JW              
18 

W 340 340 380 420 220 240 270 300 

VO2 max 4200 4350 4500 4750 3000 3200 3400 3600 

VO2 max/kg 50 53 55 55 50 53 55 55 

Таблица № 6 

Нормативни критерии 2000м 

  100% 100% 96% 96% 95% 95% 94% 94% 
  СП ЕП СП "А" ЕП "А" СП "Б" ЕП "Б" СП"ЕСЕН" ЕП"ЕСЕН" 
М1х 06:33,35 06:41,65 06:49,08 06:57,72 06:53,02 07:01,73 06:56,95 07:05,75 
M2x 05:59,72 06:08,82 06:14,11 06:23,57 06:17,71 06:27,26 06:21,30 06:30,95 
M2- 06:08,50 06:21,75 06:23,24 06:37,02 06:26,92 06:40,84 06:30,61 06:44,66 
M4x 05:32,26 05:11,88 05:45,55 05:24,36 05:48,87 05:27,47 05:52,20 05:30,59 
M4- 05:37,86 05:46,86 05:51,37 06:00,73 05:54,75 06:04,20 05:58,13 06:07,67 
M8+ 05:19,35 05:24,23 05:32,12 05:37,20 05:35,32 05:40,44 05:38,51 05:43,68 
LM1x 06:43,37 06:51,72 06:59,50 07:08,19 07:03,54 07:12,31 07:07,57 07:16,42 
LM2x 06:05,36 06:11,38 06:19,97 06:26,24 06:23,63 06:29,95 06:27,28 06:33,66 
LM2- 06:22,91 06:28,58 06:38,23 06:44,12 06:42,06 06:48,01 06:45,88 06:51,89 
LM4x 05:46,75 06:19,06 06:00,62 06:34,22 06:04,09 06:38,01 06:07,55 06:41,80 
LM4- 05:43,16 05:52,27 05:56,89 06:06,36 06:00,32 06:09,88 06:03,75 06:13,41 
W1x 07:07,71 07:24,63 07:24,82 07:42,42 07:29,10 07:46,86 07:33,37 07:51,31 
W2x 06:37,31 06:46,50 06:53,20 07:02,76 06:57,18 07:06,83 07:01,15 07:10,89 
W2- 06:50,61 06:58,28 07:07,03 07:15,01 07:11,14 07:19,19 07:15,25 07:23,38 
W4x 06:06,84 06:14,64 06:21,51 06:29,63 06:25,18 06:33,37 06:28,85 06:37,12 
W4- 06:14,36 06:28,81 06:29,33 06:44,36 06:33,08 06:48,25 06:36,82 06:52,14 
W8+ 05:54,16 05:59,83 06:08,33 06:14,22 06:11,87 06:17,82 06:15,41 06:21,42 
LW1x 07:24,46 07:33,12 07:42,24 07:51,24 07:46,68 07:55,78 07:51,13 08:00,31 
LW2x 06:47,69 06:53,39 07:04,00 07:09,93 07:08,07 07:14,06 07:12,15 07:18,19 
LW2- 07:18,32 

 
07:35,85 

 
07:40,24 

 
07:44,62 

 LW4x 06:15,95 07:15,18 06:30,99 07:32,59 06:34,75 07:36,94 06:38,51 07:41,29 
BM1x 06:46,61 

 
07:02,87 

 
07:06,94 

 
07:11,01 
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BM2x 06:27,28 
 

06:42,77 
 

06:46,64 
 

06:50,52 
 BM2- 06:20,43 

 
06:35,65 

 
06:39,45 

 
06:43,26 

 BM4x 05:39,62 
 

05:53,20 
 

05:56,60 
 

06:00,00 
 BM4- 05:48,12 

 
06:02,04 

 
06:05,53 

 
06:09,01 

 BM8+ 05:24,31 
 

05:37,28 
 

05:40,53 
 

05:43,77 
 BLM1x 06:46,93 

 
07:03,21 

 
07:07,28 

 
07:11,35 

 BLM2x 06:08,43 
 

06:23,17 
 

06:26,85 
 

06:30,54 
 BLM2- 06:26,47 

 
06:41,93 

 
06:45,79 

 
06:49,66 

 BLM4x 05:49,69 
 

06:03,68 
 

06:07,17 
 

06:10,67 
 BLM4- 05:54,12 

 
06:08,28 

 
06:11,83 

 
06:15,37 

 BW1x 07:27,23 
 

07:45,12 
 

07:49,59 
 

07:54,06 
 BW2x 06:51,58 

 
07:08,04 

 
07:12,16 

 
07:16,27 

 BW2- 07:02,89 
 

07:19,81 
 

07:24,03 
 

07:28,26 
 BW4x 06:19,10 

 
06:34,26 

 
06:38,05 

 
06:41,85 

 BW4- 06:27,28 
 

06:42,77 
 

06:46,64 
 

06:50,52 
 BW8+ 06:03,23 

 
06:17,76 

 
06:21,39 

 
06:25,02 

 BLW1x 07:30,19 
 

07:48,20 
 

07:52,70 
 

07:57,20 
 BLW2x 06:54,83 

 
07:11,42 

 
07:15,57 

 
07:19,72 

 BLW4x 06:27,28 
 

06:42,77 
 

06:46,64 
 

06:50,52 
 JM1x 06:57,50 

 
07:14,20 

 
07:18,38 

 
07:22,55 

 JM2x 06:21,73 
 

06:37,00 
 

06:40,82 
 

06:44,63 
 JM2- 06:32,51 

 
06:48,21 

 
06:52,14 

 
06:56,06 

 JM4x 05:52,96 
 

06:07,08 
 

06:10,61 
 

06:14,14 
 JM4- 05:58,85 

 
06:13,20 

 
06:16,79 

 
06:20,38 

 JM8+ 05:35,93 
 

05:49,37 
 

05:52,73 
 

05:56,09 
 JW1x 07:34,58 

 
07:52,76 

 
07:57,31 

 
08:01,85 

 JW2x 07:03,18 
 

07:20,11 
 

07:24,34 
 

07:28,57 
 JW2- 07:15,85 

 
07:33,28 

 
07:37,64 

 
07:42,00 

 JW4x 06:30,52 
 

06:46,14 
 

06:50,05 
 

06:53,95 
 JW4- 06:42,17 

 
06:58,26 

 
07:02,28 

 
07:06,30 

 JW8+ 06:20,16 
 

06:35,37 
 

06:39,17 
 

06:42,97 
 Таблица № 7 

 

 

 

Председател: 

Свилен Нейков 

 

 

 

  

 


