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Наредба за провеждане на Държавните 

Първенства и състезания от календара на БФК в 

дисциплини Шосе и Писта 

Състезателен Сезон 2020 

Важи до 31.12.2020 

 

1. Цел и задачи: 

 

1.1. Да излъчат държавните индивидуални и отборни шампиони за 

момчета/момичета младша и старша възраст, юноши/девойки младша и 

старша възраст, мъже до 23 години, мъже – елит и мъже – ветерани, жени на 

Република България за 2020 г.; 

1.2. Да донесат точки на състезателите и отборите за ранглистата на БФК, както и 

за ранглистата на UCI. 

1.3. Да съдействат за повишаването на майсторството на българските колоездачи 

и да послужат за проверка състоянието на отборите за участието им в 

международни състезания, първенства и Олимпийските игри; 

1.4. Да дадат възможност за изява на млади и талантливи колоездачи, с оглед 

включването им в разширените състави на националните отбори по 

колоездене; 

1.5. Да послужат за обмяна на опит между състезателите, клубните отбори, 

треньорите и съдиите; 

1.6. Да се повиши популярността на колоезденето сред обществото, развивайки 

осведомеността относно ползите от практикуването на колоездене като спорт, 

активен начин на живот и дейност в свободното време.  

 

2. Ръководство и организация на състезанията: 

 

2.1. Държавните първенства се организират от БФК, съвместно с колоездачните 

клубове, на територията на които се провеждат състезанията, съгласно 

Регламента на Международния колоездачен съюз и настоящата Наредба. 

2.2. Държавните първенства се ръководят от Главен съдия, назначен от БФК и 

съдийски състав. 

2.3. Състезанията от Държавния личен шампионат, Държавния отборен 

шампионат, Държавния лично-отборен шампионат и състезанията включени в 

календара на БФК се провеждат съгласно изискванията на настоящата 

Наредба и регламента на UCI. 

2.4. Техническата конференция се провежда в деня преди състезанието. Ако 

състезанието започва следобед, конференцията се провежда 2 часа преди 

старта. На техническата конференция се установява редовността на 

състезателите и отборите, съобщава се програмата на състезанието и 

подробности по неговото провеждане. 

2.5. БФК и Ръководството на състезанието си запазват правото да изменят 

Програмата при възникване на особени обстоятелства. 

2.6. Организаторът на състезанието е длъжен да подсигури медицински екип и 
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линейка с необходимото оборудване по време на състезанието. 

2.7. Контестация може да бъде подадена до 2 часа след публикуването на 

официалните резултати. При подаване на контестация следва да се внесе 

сумата от 100 лв по сметка на БФК. Ако контестацията бъде уважена, сумата 

се възстановява на клуба. 

 

3. Награди 

 

3.1. Победителите в отделните дисциплини от държавния личен шампионат 

получават титлата "Държавен шампион за 2020 година" за съответната 

дисциплина. Класиралите се до трето място в него се награждават с медали. 

3.2. Отборите на клубовете, класирали се до трето място в държавния отборен 

шампионат се награждават с купи. 

3.3. БФК изготвя ранглиста на състезателите от всички категории, след всяко 

състезание от вътрешния и международен календар, съгласно приложената 

по-долу таблица за шосе: 

 

Позиция # 

Състезание 
UCI 
календар 
Световно 
първенство 
1.1; 2.1 

Състезание 
UCI календар 
Европейско 
първенство 
2.2; 1.2, 
ДЛОШ общ 
старт. 

Състезание 
вътрешен 
календар общ 
старт. Етап от 
UCI състезания 
2.2 Балканско 
първенство 
 

Състезание 
вътрешен 
календар 
критериум 
и ДЛОШ 
часовник. 
 

Състезание 
вътрешен календар, 
инд.по часовник, 
общ старт изкачване 
до 25км 
 

1 1000 850 500 400 300 

2 800 680 400 320 250 

3 675 575 275 260 215 

4 575 460 235 220 175 

5 475 380 225 180 120 

6 400 320 175 140 115 

7 325 260 150 120 95 

8 275 220 125 100 75 

9 225 180 100 80 60 

10 175 140 85 68 50 

11 150 120 70 56 40 

12 125 100 60 48 35 

13 105 84 50 40 30 

14 85 68 40 32 25 

15 75 60 35 28 20 

16 70 56 30 24 20 

17 65 52 30 24 20 

18 60 48 30 24 20 

19 55 44 30 24 20 

20 50 40 30 24 20 

21 40 32 20 16 12 

22 40 32 20 16 12 

23 40 32 20 16 12 

24 40 32 20 16 12 
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25 40 32 20 16 12 

 

Позиция # 

Състезание 
UCI 
календар 
1.1; 2.1 

Състезание 
UCI 
календар 
2.2; 1.2, 
ДЛОШ общ 
старт. 

Състезание 
вътрешен 
календар общ 
старт. Етап от 
UCI състезания 
2.2 
 

Състезание 
вътрешен 
календар 
критериум 
и ДЛОШ 
часовник. 
 

Състезание 
вътрешен 
календар, инд.по 
часовник, общ 
старт изкачване до 
25км 
 

26 30 24 20 16 12 

27 30 24 20 16 12 

28 30 24 20 16 12 

29 30 24 20 16 12 

30 30 24 20 16 12 

31 25 20 10 8 5 

32 25 20 10 8 5 

33 25 20 10 8 5 

34 25 20 10 8 5 

35 25 20 10 8 5 

36 25 20 10 8 5 

37 25 20 10 8 5 

38 25 20 10 8 5 

39 25 20 10 8 5 

40 25 20 10 8 5 

41 20 16 10 8 5 

42 20 16 10 8 5 

43 20 16 10 8 5 

44 20 16 10 8 5 

45 20 16 10 8 5 

46 20 16 10 8 5 

47 20 16 10 8 5 

48 20 16 10 8 5 

49 20 16 10 8 5 

50 20 16 10 8 5 

51 15 12 5 4 2 

52 15 12 5 4 2 

53 15 12 5 4 2 

54 15 12 5 4 2 

55 15 12 5 4 2 

56 10 8 5 2 1 

57 10 8 5 2 1 

58 10 8 5 2 1 

59 10 8 5 2 1 

60 10 8 5 2 1 

И посочените по-долу таблици за писта: 
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3.4. Състезател със сгрешен UCI ID код в протокол на дадено състезание не 

получава точки от съответното състезание, състезател без UCI ID код също не 

получава точки от съответното състезание. Ако UCI ID кодът не е сгрешен по 

вина на клуба или състезателя, то клубът може да подаде контестация, която 

се разглежда от апелативна комисия на БФК. 

 
4. Регламент за провеждане на състезания  

 

4.1. Състезателите и отборите в състав от 3 до 6 състезатели и съответно 1 или 2 

придружаващи лица участват в състезанията от Държавния спортен календар 

на собствени разноски. Разноски за храна и хотел не се поемат от БФК. 

Заявките за участие в състезанието трябва да са изпратени най-късно четири 

дни преди проявата в БФК на и-мейл races@bgcf.bg и на и-мейл посочен от 

Организатора на състезанието. Заявки за участие след горопосочения срок 

ще се приемат само срещу такса от 50лв., която се внася по сметка на БФК. 

4.2. Приемането на документи за участие в състезанията от държавния шампионат 

се прекратява 90 минути преди старта. 

4.3. Необходими документи при заявяване за участие в състезание: 

4.3.1. Заявка 

4.3.2. Лиценз 

4.3.4. Предсезонен медицински преглед 

4.4. При лицензирането на състезателите си, колоездачните клубове заявяват и 

регистрират дизайна на екипа, с който ще участват в състезанията през 

годината. 

4.5. Право на участие имат: 

4.5.1. момчета/момичета младша възраст – родени от 01.01.2008 г. до 

31.12.2009г.     

4.5.2. момчета/момичета старша възраст – родени от 01.01.2006 г. до 

31.12.2007 г. 

4.5.3. юноши/девойки младша възраст – родени от 01.01.2004 г. до 

31.12.2005 г. 

4.5.4. юноши/девойки старша възраст – родени от 01.01.2002 г. до 

31.12.2003 г. 

4.5.5. мъже до 23 г. – родени от 01.01.1998 до 31.12.2001 г. 

4.5.6. мъже-елит –  родени преди 31.12.1997 г. 

4.5.7. жени  -  родени преди 31.12.2001 г. 

4.5.8. деца родени от 01.01.2010 до 31.12.2015г. без ДЛОШ  

4.6. Разрешава се на състезатели юноши - старша възраст да участват в 

състезания при мъжете, определени от БФК, без ограничение на оборота. 

4.7. Състезатели, неявили се на ритуала по награждаването, губят право на 

спечелените награди и се наказват с глоба в размер на 50 лева. 

4.8. Забранява се участието в състезания на шосе и писта с обороти: 

4.8.1. Юноши/девойки – старша възраст - по-тежки от 7,93 м. 

4.8.2. Юноши/девойки – младша възраст - по-тежки от 6,94 м. 

4.8.3. Момчета/момичета - по-тежки от 6,40 м 

4.9. Всички състезания от държавния шампионат се провеждат под контрол на 

БФК. 

4.10. При провеждане на състезания от вътрешния календар, регламента следва да 

mailto:races@bgcf.bg
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е съобразен с правилника на Международния колоезадечен съюз и да бъде 

одобрен от БФК. 

4.11. Точки за класиране и субсидиране от ММС ще носят състезания от държавния 

спортен календар за 2020 г., определени в Инструкция на БФК. 

4.12. Всички шампионати са отворени с изключение на държавния личен 

шампионат – шосе за мъже и мъже до 23 г 

4.13. В състезания от държавния личен шампионат на шосе и писта, за мъже и 

юноши – старша възраст, в часовникарските дисциплини, подреждането става 

по следния начин: Последните в стартовия лист следва да бъдат тримата 

призьори в дисциплината от предходната година. За останалите възрастови 

групи, стартирането е по жребии. Отборите и състезателите – мъже, които не 

са участвали в посочените състезания, стартират преди другите по жребии. 

Протоколите се представят от БФК. 

4.14. Състезател, който е редовно заявен и вписан в стартовия лист за участие в 

състезание или отделна дисциплина от него, не се яви на старта без 

уважителна причина, се санкционира с недопускане от по - нататъшно 

участие, а на треньора му се налага глоба от 50лв. 

4.15. Състезателите момчета и юноши - младша възраст участват в състезанията на 

писта и шосе с обикновени велосипеди. Състезатели в категория 

юноши/девойки - младша възраст нямат право да използват специални  

каски, борда на каплата не трябва да е повече от 50мм. Състезатели в 

категория момчета/момичета участват само с капли с борд до 30 мм и с 

обикновени каски. Забранява се участието на момчета/момичета и 

юноши/девойки - младша възраст на шосе и писта с рогатки и дискове. 

4.16. За състезанията на шосе и писта всеки отбор се явява със свои номера, по 

два броя на състезател. Номерата се предоставят от БФК. Те са лични, за 

съответната възрастова група, за цялата година. При загубен номер се 

заплаща глоба от 20 лв. в БФК и състезателят получава нови номера. 

4.17. Размерът на глобите за международни състезания се съобразява с размера на 

глобите включени в Регламента на Международния колоездачен съюз. 

4.18. Треньор, нарушил Наредбата или състезателния правилник, се глобява с 50 

лв. 

4.19. За обиди, заплахи и некоректно поведение на състезател, треньор, водач или 

друг участник в състезанието, на същия се налага глоба от 100 лв. При 

повторно нарушение глобата се удвоява и същия се отстранява от 

състезанието. 

4.20. Наложеното наказание от съдийската колегия – парична глоба, се внася в 

посочения в протокола срок по сметка на БФК. 

4.21. Съдиите следва да спазват стриктно Наредбите и правилниците за 

провеждане на състезанията и да подпомагат правилното и успешно 

провеждане на повереното им събитие. Главният Съдия е задължен да 

изготви писмен доклад за всяко проведено събитие, който да представи на 

РСК; 

4.22. Главният секретар следва да представи в електронен вариант официалните 

резултати от проведеното състезание до 24 часа след финала на последния 

състезател на БФК. При нарушение от страна на член на съдийската колегия, 

УС на БФК може да наложи дисциплинарно наказание на провинения съдия, 

след писмено разглеждане на ситуацията и доклад от страна на 

Дисциплинарната комисия към БФК. 
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5. Регламент за провеждане на състезания на шосе 

5.1. При дисциплината Критериум за държавния личен шампионат, обиколката 

следва да е с дължина най - малко 800 м., като точките се начисляват на 

всяка четна обиколка, на първите четири състезатели, съответно 5, 3, 2, 1 т. 

Точките при финалния спринт се удвояват – съответно 10, 6, 4, 2. В 

дисциплината Критериум, при получен уважителен дефект, установен от 

съдия в техническия бокс, състезателят има право на една или повече 

неутрални обиколки, в зависимост от дължината на обиколката. Състезателят 

се включва в групата, която е била негова, в момента на получаване на 

дефекта. Броят на неутралните обиколки се уточнява на техническата 

конференция от главния съдия за всяко конкретно състезание. 

5.2. В дисциплината Критериум, за държавния личен шампионат, състезателите, 

застигнати с една обиколка от основната група, се отстраняват от 

състезанието от своя треньор или съдиите. 

5.3. При провеждане на индивидуално бягане по часовник или критериум се 

забранява движението на други състезатели по трасето. Клубът на 

нарушителя се глобява с 50 лв. При многократно нарушение от даден 

състезател, същия не се допуска до старт в това или следващо състезание от 

календара на БФК. 

5.4. В критериум и в общ старт, състезател който се откаже от състезанието 

следва да уведоми съдийското ръководство. Това извършва и треньорът му, в 

противен случаи се налага глоба от 50 лв 

5.5. Отборното класиране се прави, като се съберат трите най-добри времена от 

индив. класиране за всеки отбор. В случай на равенство, се взима предвид 

сумата от местата на тримата най-добри състезатели. Отбор с по-малко от 3 
състезатели, не участва в отборното класиране. 

6. Регламент за провеждане на състезания на писта 

6.1. При заявен по–голям брой състезатели от посочените по–долу за участие в 

дисциплините Издръжливост по точки и Издръжливост чрез отпадане, се 

провеждат квалификации. 

6.1.1. За писта с дължина 333,33 м. и по–дълга: 

- За юноши - младша възраст над 22 състезатели 

- За юноши - старша възраст над 25 състезатели 

- За мъже над 30 състезатели. 

6.1.2. За писта с дължина 250 м. 

- За юноши – младша възраст – 15 състезатели. 

- За юноши – старша възраст – 17 състезатели. 

- За мъже – 20 състезатели. 

6.1.3. Броят на състезателите се уточнява на техническата конференция. 

6.2. Квалификациите и финала на дисциплината Издръжливост по точки се 

провеждат по следната таблица: 

 

 

 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПО ТОЧКИ 

Възрастова група Квалификация Финал 
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Юноши младша възраст 8 км. 16 км. 

Юноши старша възраст 12 км. 24 км. 

Мъже-елит 15 км. 40 км. 

 

6.3. Обиколките от дисциплината Издръжливост по точки следва да бъдат кратни 

на 6 и най-близо до посочените км. Точките се начисляват на всяка 6-та 

обиколка на първите 4-ма състезатели - съответно 5, 3, 2, 1 на писта с 

дължина 333 м. и на всяка 10-та обиколка на писта с дължина 250 м. Точките 

при финалния спринт се удвояват – съответно 10, 6, 4, 2. 

6.4. При провеждане на дисциплината, в синята зона на пистата следва да останат 

само по един треньор и един механик за всеки отбор. 

6.5. При провеждане на дисциплината Издръжливост чрез отпадане, треньорите 

са длъжни да свалят състезателите си от пистата веднага след отпадането им. 

6.6. От дисциплината 200 м. - летящ старт се класират 8 за дисциплината 

Бързина, която се провежда по схема за 8 състезатели. Останалите 

състезатели се класират по времето, постигнато в квалификацията. В 

дисциплината 200 м. - летящ старт, състезателите участват задължително с 

обикновени велосипеди. 

6.7. В дисциплината Отборно преследване отборите имат право на смяна на по 

един състезател за всяко пробягване, ако същите са посочени като резерва в 

заявката. 

6.8. Дисциплините – Отборно, Отборен спринт (Италианско преследване) и 

Индивидуално преследване, от държавния личен шампионат, се провеждат 

задължително с две пробягвания – квалификация и финал. Те се пробягват в 

серия по двойки, съставени от съдийската колегия. На финала се срещат 

първото най-добро време с второто такова – съответно за първо и второ място 

и третото и четвъртото постигнато време – съответно за трето и четвърто 

място. Останалите отбори и състезатели се нареждат по времената, 

постигнати от квалификациите. 

6.9. На писта с дължина 333,33 м. и по-дълги, дисциплината 1000 м от място може 

да се проведе и в серии от по двама състезатели. 

6.10. При състезания на писта, състезателите се придружават задължително от 

треньора си на старта. В отборните дисциплини следва да се осигурят лица, 

който да държат състезателите. 

6.11. В състезанията на писта всеки отбор може да участва с два отбора в 

дисциплините отборно и отборен спринт (италианско преследване), като 

същите участват само за медали, без да получават точки за отборното 

класиране. Вторият класирал се отбор отпада от точкуването за отборното 

класиране. 

6.12. Състезател, незавършил 50% от състезателното разстояние в отборното 

преследване не получава точки за отборното класиране. Правилото не важи 

при следните ситуации: дефект или падане. 
6.13. Дисциплина Омниум, съгласно регламента на UCI 

6.13.1. За всички дисциплини в Омниум, с изкл. на „Изръжливост по точки”, 

точки се начисляват по следния начин: 

1 място – 40 т. 

 2 място – 38 т. 

 3 място – 36 т. и т.н .  
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за 21-во място и всички останили надолу места се начилява по 1 т. 

 

6.13.2. Преди началото на „Изръжливост по точки” се събират всички точки на 

състезателите от предходните три дисциплини. Към тези точки се добавят  всички 

събрани точки, основани на спечелени обиколки или спринтове. Състезател застигнат с 

една обиколка се наказва с 20т. Състезател изостанал с една или повече обиколки и 

отстранен от пистата от Съдийскта колегия се наказва с допълнителни 40т. 

6.13.3. Победител в Омниум е този състезател, който е събрал най-много точки 

след приключването на дисциплината  „Изръжливост по точки”. 

6.13.4. Всеки състезател отказал се по време на четирите дисциплини на 

Омниум не участва в крайното класиране и се отбелязва с DNF. 

6.13.5. С изключение на дисциплината „Издръжливост чрез отпадане” всички 

състезатели отстранени от писта от Съдийската колегия се наказват с 40т. 

 

6.14. Начин на точкуване за отборното класиране:  

6.14.1. Индивидуални дисциплини -  На първите 20 състезатели в 

дисциплината се начисляват точки, както следва: 

 1място – 25 т. 

 2 място – 21 т. 

 3 място – 19 т. 

 4 място – 17 т. 

 5 място – 16 т. и т.н .  

20-то място – 1 т. 

 

6.14.2. Омниум -  На първите 20 състезатели в дисциплината се начисляват 

точки, както следва: 

  1място – 50 т. 

  2 място – 42 т. 

  3 място – 38 т. 

  4 място – 34 т. 

  5 място – 32 т. и т.н .  

20-то място – 2 т. 

 

6.14.3 Отборен спринт /италианско преследване  – точки се начисляват, както 

следва: 

1място – 75 т. 

2 място – 63 т. 

 3 място – 57 т. 

 4 място – 51 т. 

 5 място – 48 т. и т.н .  

20-то място – 3 т. 

 

6.14.4. Отборно преследване – точки се начисляват, както следва: 

1място – 100 т. 

 2 място – 84 т. 

 3 място – 76 т. 

 4 място – 68 т. 

 5 място – 64 т. и т.н .  

20-то място – 4 т 

6.14.5 Отбор с по-малко от 3 състезатели не участва в отборното класиране. 
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Правилник на Международен Колоездачен Съюз (UCI) – Шосе 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/part-ii---road-

races.pdf?sfvrsn=448068eb_30 

 

Правилник на Международен Колоездачен Съюз (UCI) – Писта 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/3-pis-

e_english.pdf?sfvrsn=da11c58e_22 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/part-ii---road-races.pdf?sfvrsn=448068eb_30
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/part-ii---road-races.pdf?sfvrsn=448068eb_30
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/3-pis-e_english.pdf?sfvrsn=da11c58e_22
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/3-pis-e_english.pdf?sfvrsn=da11c58e_22

