
Правилник за устройство и дейност на 
ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ 

 Треньорският съвет е помощен орган към Българска Федерация Колоездене. В 
състава му са включени действащи треньори, представители на колоездачните клубове 
в страната, членове на БФК. 

 Основна цел на треньорския съвет по колоездене е да определя националните 
треньори по дисциплини и възрастови групи и да съгласува спортно-състезателната 
дейност на състезателите от всички възрастови групи към колоездачните клубове в 
страната, като се ръководи от принципите и политиката на БФК. 

1) Провеждане на събрания: 

 Редовно общо събрание на треньорите се свиква веднъж годишно от УС на БФК, 
през месец ноември, като има за цел да определи състава на треньорския съвет. В него 
имат право да участват треньорите на клубовете, членове на БФК /по един треньор от 
всеки член/, както и български треньори в чуждестранни клубове по тяхно желание. 
Общото събрание си избира водещ /председател на събранието/, протоколчик и двама 
квестори. Дневният ред на първото общо събрание се определя от БФК. На всяко 
следващо се определя от председателя на треньорския съвет, съгласувано с УС на БФК.  
Общото събрание се свиква от УС на БФК и има за цел да определи треньорския съвет, 
който трябва да се състои от седем души – председател и шестима членове, като ОС 
избира шестима членове. Седмият член се избира от УС на БФК до 3 дни след ОС. 
Треньорският съвет има мандат от една календарна година и на всяко ново общо 
събрание на треньорите се избира нов треньорски съвет. 

2) Структура и отговорности на ТС: 

Структура: 

 ТС се състои от председател и шестима членове, като председателят се избира 
до 14 дни след провеждането на общото събрание на треньорите, от новоизбраните 
членове на ТС. Задължително е в него да присъства поне един член на всяко 
направление в колоезденето – шосе, писта, мтб, бмх, параколоездене. Изключение се 
прави при липсата на представител в даденото направление. Председателят свиква 
събрания на ТС, като уведомява членовете му писмено по e-mail не по-късно от 14 
календарни дни преди самото събрание и изпраща дневния ред на събранието на 
членовете не по-късно от 3 дни преди неговото провеждане. ТС води протоколи от 
събранията си, копия от които предава на УС на БФК в срок до седем календарни дни 
след провеждане на всяко събрание.  



Отговорности: 

1. Предлага на УС на БФК Старши треньор на националния отбор, който ще бъде 
отговорен и за мъже елит, и мъже до 23 години в направление шосе.  

2. Предлага на УС на БФК треньор на националния отбор за юноши/девойки 
младша и старша възраст, подчинен на старши треньора в направление шосе. 

3. Предлага на УС на БФК Старши треньор на националния отбор в направление 
писта. 

4. Предлага на УС на БФК Старши треньор на националния отбор в направление 
МТБ. 

5. Предлага на УС на БФК Старши треньор на националния отбор в направление 
БМХ. 

6. Обсъжда вътрешния и международен спортен календар, съгласно приоритетите 
на БФК. 

7. Дискутира и обменя информация за съвременните тенденции в колоездачните 
дисциплини. 

8. Съдейства за организиране и провеждане на треньорски семинари. 
9. Анализира и обобщава резултатите на състезателите от състезания и контролни 

тестове. 

 Изборът на треньори по съответните направления се осъществява на база 
следните минимални критерии:  

a) Висше образование по специалността 
b) Треньорски стаж в клуб или към НО 

 Председателят на ТС или член, избран от събранието на ТС, има право да 
присъства на УС на БФК, когато това е необходимо – по покана на УС на БФК или с 
мотивирано писмено заявление към председателя на УС на БФК. 

3) Критерии за избор на състезатели за НО в направление шосе: 
В надпревари от календара на UCI за НО трябва да бъдат поканени лидерът в 
националната ранглиста към момента на състезанието, най-предно класираният 
български състезател в World Tour системата, както и държавният шампион на 
шосе /ако има бягане по часовник в етапно състезание, то и държавният 
шампион в бягането по часовник/. Останалите места се разпределят по преценка 
на националния треньор спрямо профила на състезанието и моментната форма 
на състезателите.  
Относно ОИ, СП, ЕП, БП следва да се приложни следният критерии: 
Най-предно класираният български състезател в World Tour системата, 
държавният шампион в съответната дисциплина, вторият най-предно класиран 
състезател от World Tour системата, лидерът от националната ранглиста, 
сребърният медалист от ДЛШ в съответната дисциплина и след това се допълва 
по класирането в World Tour системата. Изключение прави БП, където има 2 



квоти за мъже елит и 4 за мъже до 23 години, там се избират държавните 
шампиони и след това право на аргументиран избор има националният треньор. 
За юноши младша и старша възраст, важи следният принцип: 
Държавният шампион в съответната дисциплина, лидерът от националната 
ранглиста, сребърният медалист от ДЛШ в съответната дисциплина и след това 
право на аргументиран избор има националният треньор. 

4) Критерии за избор на състезатели за НО в направление писта: 
За участия от календара на UCI – състезателят с най-много точки (по ранглиста 
на БФК) от дисциплините бързина чрез отстраняване и 1000м от място; 
състезателят с най-много точки от дисциплините 4000м индивидуално 
преследване и омниум (вземат се двоен брой точки от омниума). При допълване 
на отбора се вземат вторият от дисциплините бързина чрез отстраняване и 1000м 
от място; вторият от дисциплините 4000м индивидуално преследване и омниум 
(вземат се двоен брой точки от омниума) и т.н. За ЕП и СП важат същите 
критерии, като за отборните дисциплини ТС предлага директно съставите на 
УС. Изключения за индивидуалните дисциплини се правят само по решение на 
УС. Предложения за изменения в критерия към УС може да постъпват от ТС. 

5) Критерии за определяне на Национален отбор по планинско 
колоездене 

Право на участие 

Всички състезатели, притежаващи издаден валиден лиценз към Българска 
Федерация колоездене. 

Обхват на дисциплините 

XCO - Кросс Кънтри Олимпик 

DHI - Спускане 

4X - Фоур-Кросс 

XCM - Крос Кънтри Маратон 

END – Ендуро 

Разширен състав 

Няма определен максимален брой състезатели, които могат да влезнат в 
разширения състав на Националния отбор по планинско колоездене 

Участие в значими състезания от международния състезателен 
календар (обезпечени от бюджета на БФК) 

Участието на определен брой състезатели в дадено значимо състезание от 
международния състезателен календар се определя според ограниченията и 



изискванията, поставени от Международния, Европейския и Балканския 
колоездачни съюзи, моментното физическо състояние на състезателите, 
финансовите параметри и необходими условия за дадено участие на 
Националния отбор, съобразени с общия финансов бюджет на БФК за даден 
състезателен сезон. Финансовото подпомагане на участието на национален 
отбор на дадено състезание подлежи на решение на УС на БФК. 

Участие в значими състезания от международния състезателен 
календар (обезпечени от бюджета на клубове, членове на БФК) 

БФК се задължава да подпомага административно участието на определен 
състезатели в дадено значимо състезание от международния състезателен 
календар съобразявайки се с ограниченията и изискванията, поставени от 
Международния, Европейския и Балканския колоездачни съюзи. БФК се 
задължава да осигури на състезателите ползването на утвърдения 
национален екип за съответната дисциплина. 

Селекция на разширен състав на Национален отбор по планинско 
колоездене 

Селектирането на състезатели за Национален отбор по планинско 
колоездене става въз основа на постигнати резултати от предходен сезон, 
постигнати резултати към датата на дадено участие в състезание от 
международния календар и класирането на ДЛОШ за дадения  и предходния 
сезон.  Всички резултати се точкуват съгласно точковата система на 
Международния Колоездачен съюз (виж приложената таблица), като 
резултатите от ДЛОШ се умножават по две (виж приложения пример).  

Предимство при участие в дадено състезание от международния календар 
има състезател с по-висок сбор от точки. 

Състезания определящи разширения състав на Национален отбор по 
планинско колоездене 

- Държавен Личен и Отборен Шампионат (ДЛОШ) 
- Български Колоездачни Серии 
- Други национални купи и състезания от международния 

календар, провеждащи се на територията на България 

Таблица за точкуване на резултати 

Класиране 

(място) 

Точки  Класиране 

(място) 

Точки 

1 100  14 14 

2 80  15 12 



3 65  16 10 

4 55  17 9 

5 47  18 8 

6 40  19 7 

7 34  20 6 

8 29  21 5 

9 25  22 4 

10 22  23 3 

11 20  24 2 

12 18  25 - 50 1 

13 16  50, 51.... 0 

 

DNF, DSQ, DNS - не получават точки 

Пример за начин на оценяване на даден състезател 

Състезание       Място  Точки 

Български Колоездачни Серии   11  20 

Национални купи     2  80 

Национални купи     3  65 

Български Колоездачни Серии   9  25 

Български Колоездачни Серии   4  55 

ДЛОШ (предходен сезон)   1  200 (умножени по две) 

ДЛОШ (настоящ сезон)    3  130 (умножени по две) 

Купа България     1  100 

      Общо точки  675 

 




