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ПРОТОКОЛ № 010 
 

От Заседание на Управителен Съвет на  

„Българска Федерация Колоездене“ 

 

 

 

Днес 01 Април  2020 г. се проведе заседание на управителният съвет на 

„Българска Федерация Колоездене“ на адрес ул. Гюешево №83, Бизнес 

център "Сердика"  София, 1330, България. Изготвил протокола – Антон 

Настев 
 

 

На заседанието присъстваха :  
Член на УС Присъствие 

Антон Георгиев Настев ДА 

Данаил Петров Ангелов ДА 

Даниел Богомилов Петров ДА 

Драгомир Борисов Кузов ДА 

Евгени Георгиев Балев ДА 

Любослав Иванов Венков ДА 

Тодор Петков Янев ДА 

  

Присъствали гости: Борислав Иванов и Валентин Първанов. 

Заседанието се проведе при следният дневен ред:  
 

Тема Прилежащи 
Материали 

Докладчик 

1. Разглеждане на предложения за събиране на такси от 
организаторите на  състезания на територията на 

Пр. 4 / Пр.5  
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Република България. 
Постъпили са две предложения както следва: 

I. Всеки организатор на състезание включено в  спортния 
календар заплаща в полза на БФК 50 лева за 
изпращането на комисар, както по 10% от таксата 
събрана от всеки състезател  

(вносител – Драгомир Кузов- председател на УС) 
 

II. Всеки организатор на състезание включено в  спортния 
календар заплаща в полза на БФК: 
a. За комерсиални състезания (всички състезания, 

които не отговарят на правилата за провеждане на 
състезания, според правилника на UCI, който БФК 
следва – категории, възрастови групи, дължина/ 
денивелация, времетраене на маршрут, 
комбинация с други дисциплини и спортове и т.н.)  - 
остава си - 10% от натрупаните такси от участниците; 

b. За състезания, развиващи професионален и пол 
професионален спорт състезания (всички 
състезания, които отговарят на правилата за 
провеждане на състезания, определени от 
правилника на UCI, който БФК следва, както и тези 
обединени в обща ранглиста, спазващи единни 
правила в продължение на повече от 3 години) - 5% 
от натрупаните такси от участниците; 

c. За състезания, развиващи детско-юношеска школа 
(всички състезания, които отговарят на правилата за 
провеждане на състезания, определени от 
правилника на UCI, който БФК следва, както и тези 
обединени в обща ранглиста, спазващи единни 
правила в продължение на повече от 3 години) - 2% 
от натрупаните такси от участниците; 

(вносител – Росен Свиленов Яворов – председател на УС на СК 
„Райдърс Юнайтед“) 

III. Предложение от Данаил Ангелов – предложението 
изпратено чрез е-мейл 

IV. Предложение от Любослав Венков – предложението е 
постъпило по време на заседанието на УС 

 

2. Лицензиране към UCI и онлайн форма за заявки за 2021  ДК 

3. Статус по договора с ДЗИ  ДК 

4. Отчет за работата по сайта на БФК  АН 

5. Приемане на „Наредба за провеждане на Държавните Пр.1 ЛВ/ВП 



„Българска Федерация Колоездене“ 

3 
 

Първенства и състезания от календара на БФК в дисциплини Шосе 
и Писта“ 

6. Приемане на „Наредба за провеждане на Държавните 
Първенства и състезания от календара на БФК в дисциплини МТБ“ 

Пр.2 ДА/АН 

7. Приемане на „Обща наредба за провеждане на Колоездачни 
състезания на територията на Р България“ 

Пр.3 ДА 

8. Статус на клубове които не са си платили членския внос за 2020  ЮС 

9. Проект по Erasmus + “Improve good governance in sport”  ДК 

10. Създаване на работна група по разпределение на средствата 
от ММС и определяне на критериите за участие в Международни 
състезания 

  

11. Курсове за треньори по колоездене-финансиране от БОК  ДК 

12. Предложение за офис помещение от ММС-Обява  ДК 

13. Други   
 

 

 

 

По точка 1 –  
 

Предложение 1 (ДК),2 (РЮ) са описани в дневният ред, предложение 3 е 

описано в приложение 4(предложение от Данаил Ангелов), предложение 4 е 

описано в приложение 5 (предложение от Любослав Иванов Венков ).  

Поради многото постъпили предложения се налага приемането на правилник 

за взимане на решения по постъпили повече от едно предложения.  Двете 

предложения с най-много гласове преминават на балотаж, освен ако няма 

едно, което събира повече от половината гласове, а другите 3 не получават 

толкова гласове. Принципа се приема с пълно мнозинство.  

По предложение 1 
Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ПРОТИВ 

Данаил Петров Ангелов ПРОТИВ 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ЗА 

Евгени Георгиев Балев ЗА 

http://mpes.government.bg/Documents/Announcements/2020/Targ_RD_09_169/obqvlenie_000021.pdf
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Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ЗА 

Резултат ЗА 5 Против 2 

  

  

По предложение 2 
Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ЗА 

Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ПРОТИВ 

Евгени Георгиев Балев ПРОТИВ 

Любослав Иванов Венков ПРОТИВ 

Тодор Петков Янев ПРОТИВ 

Резултат ЗА  3 Против 4 

  

По предложение 3 
Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ЗА 

Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ПРОТИВ 

Евгени Георгиев Балев ПРОТИВ 

Любослав Иванов Венков ПРОТИВ 

Тодор Петков Янев ПРОТИВ 

Резултат ЗА 3 Против 4 

  

По предложение 4 
Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ЗА 
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Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ПРОТИВ 

Евгени Георгиев Балев ЗА 

Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ЗА 

Резултат ЗА  6 Против 1 

  

Балотаж между предложения 1 и 4  

Предложение 1  
 

Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ПРОТИВ 

Данаил Петров Ангелов ПРОТИВ 

Даниел Богомилов Петров ПРОТИВ 

Драгомир Борисов Кузов ЗА 

Евгени Георгиев Балев ПРОТИВ 

Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ЗА 

Резултат ЗА  3 Против 4 

  

Предложение 4 
 

Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ЗА 

Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ПРОТИВ 

Евгени Георгиев Балев ЗА 
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Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ПРОТИВ 

Резултат ЗА  5 Против 2 

  

 

 

По точка 2 Лицензиране към UCI и онлайн форма за заявки за 2021 Докладва 

ДК – Подготвят се документите за изпращане към UCI. Необходимо е да се 

подготви застраховка на съдиите. Г-н Първанов ще подготви списък на 

съдиите нуждаещи се от застраховка. 

 
 

По точка 3 Статус по договора с ДЗИ Докладва ДК – Подписването е 

отложено поради извънредната ситуация в страната и по света. 
 

 

По точка 4 Отчет за работата по сайта на БФК Докладва АН. По сайта се 

работи от работната група определена на минало заседание на УС. 

Необходимо е да се формализират отношенията между хората изготвили 

сайта и БФК. Собствеността на сайта е необходимо да бъде прехвърлена на 

БФК.  Николай ще подготви етичен кодекс, който ще бъде предоставен за 

приемане на УС.  
 

 

По точка 5 Приемане на „Наредба за провеждане на Държавните Първенства 

и състезания от календара на БФК в дисциплини Шосе и Писта“ 
 

Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ЗА 

Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ЗА 
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Евгени Георгиев Балев ЗА 

Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ЗА 

Резултат ЗА 7 Против 0 

  

  

По точка 6  Приемане на „Наредба за провеждане на Държавните 

Първенства и състезания от календара на БФК в дисциплини МТБ“ 
 

Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ЗА 

Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ЗА 

Евгени Георгиев Балев ЗА 

Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ЗА 

Резултат ЗА 7 Против 0 

  

По точка 7  Приемане на „Обща наредба за провеждане на Колоездачни 

състезания на територията на Р България“.  

Обсъдени са корекции и ще бъдат гласувани допълнително след изготвяне на 

окончателния вариант. Антон Настев присъства на събранието по решенията 

до точка 6. 
Член Присъствие 

Антон Георгиев Настев ОТСЪСТВА 

Данаил Петров Ангелов ЗА 

Даниел Богомилов Петров ЗА 

Драгомир Борисов Кузов ЗА 

Евгени Георгиев Балев ЗА 
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Любослав Иванов Венков ЗА 

Тодор Петков Янев ЗА 

Резултат ЗА 6 Против 0 

  

По точка 8   Статус на клубове които не са си платили членския внос за 2020 

Обсъдени са трите клуба, които не са заплатили членски внос.  

  

По точка 9. Проект по Erasmus + “Improve good governance in sport” 

Няма да се участва 2020 година. 

  

По точка 10  Създаване на работна група по разпределение на 

средствата от ММС и определяне на критериите за участие в Международни 

състезания:  

Създава се работна група от Данаил Ангелов, Евгени Балев и Борислав 

Иванов, която до 10.04.2020г. трябва да изготви предложение към УС. 

   

По точка 11 Курсове за треньори по колоездене-финансиране от БОК 

От Бок е върнат отговор , че такива курсове могат да бъдат проведени в края 

на 2020г. или през 2021г. 

По точка 12  Предложение за офис помещение от ММС-Обява 

Обявен е търг за две помещения в сградата на ММС – подадена информация 

от Драгомир Кузов. Не е направено допълнително обсъждане поради липса 

на интерес. 

По точка 13  Други 

Предложена е дата за свикване на редовно събрание на УС на 14.04.2020г. от 

Драгомир Кузов. 

Предложението е прието единодушно.  
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 

 

 

Антон Георгиев Настев  Евгени Георгиев Балев  

Данаил Петров Ангелов  Любослав Иванов Венков  

Даниел Богомилов Петров  Тодор Петков Янев  

Драгомир Борисов Кузов    



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

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 



НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ПЪРВЕНСТВА ПО КОЛОЕЗДЕНЕ –  

НАПРАВЛЕНИЕ ШОСЕ И ПИСТА 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 

КОЛОЕЗДЕНЕ (БФК) 
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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 

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 

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 
 

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 
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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 

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 
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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 

 

 

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  
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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 7,12 м. 

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

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

mailto:races@bgcf.bg
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БФК. 

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

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: 
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ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПО ТОЧКИ 

Възрастова група Квалификация Финал 

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. 
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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 .  

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. 



НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ПЪРВЕНСТВА ПО КОЛОЕЗДЕНЕ –  

НАПРАВЛЕНИЕ ШОСЕ И ПИСТА 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 

КОЛОЕЗДЕНЕ (БФК) 
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  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. 

 

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
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Наредба за провеждане на Държавни първенства в 

дисциплините от Планинското колоездене (МТБ) 

Състезателен Сезон 2020 

Важи до 31.12.2020 

1. Цел и задачи: 

1.1. Популяризиране спорта планинско колоездене в неговите разновидности; 

1.2. Повишаване на спортното майсторство; 

1.3. Излъчване на шампиони във всички възрастови групи и дисциплини; 

1.4. Развитие и усъвършенстване на учебно-тренировъчната работа по клубове; 

1.5. За основа на този правилник се взимат утвърдените правила на 

Международния Колоездачен Съюз (UCI). 

 

2. Ръководство и организация 

 

2.1. Държавните Лични и Отборни Шампионати (ДЛОШ) се организират от 

Българска Федерация Колоездене (БФК) със съдействието на клубовете 

домакини; 

2.2. Клубовете домакини на състезания отговарят изцяло за подготовката на 

трасета и/или маршрути и всичко свързано с провеждането на състезанието 

под контрола и с пълната информираност на БФК; 

2.3. Клубовете домакини са задължени да организират технически конференции 

за информиране на участниците, както следва: 

2.3.1. Организират се от БФК със съдействието на клубовете домакини; 

2.3.2. При многодневните състезания техническите конференции се 

организират в първия ден от провеждането на състезанието, а в 

еднодневните в деня на провеждане; 

2.3.3. Дневния ред на техническите конференции задължително трябва да 

включва: параметри на трасето и опасни участъци, задължителна 

екипировка за участие, реда и мястото за подаване на контестации, 

броя на състезателите и начините на провеждане на квалификациите, 

материални награди, места за разполагане на сервизните шатри и др. 

2.3.4. 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. 

 

3. Изисквания за участие в състезанията 

3.1. Право на участие в ДЛОШ имат всички състезатели, които притежават 

издаден валиден лиценз за сезон 2020 година, подписали декларация за 

освобождаване от отговорност и сключена годишна застраховка с  „Покритие 

на злополука при спортни събития с включено осигуряване от ПСС“, която 

следва да бъде предоставена на организатора при необходимост и настъпило 

застрахователно събитие. 
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3.2. Участието в ДЛОШ е безплатно за лицата отговарящи на изискванията по 

точка 3.1.; 

3.3. За допускане за участие в състезание на лица ненавършили 18 години се 

изисква попълнена декларация от родител на място със съгласие за 

участието на непълнолетното лице. Когато родителят/ настойникът не 

присъстват на място е задължително представянето на нотариално заверена 

„Декларация за освобождаване от отговорност“ за непълнолетни лица; 

3.4. В състезанията не се допускат до участие лица без задължителната 

предпазна екипировка, определена в тази наредба. 

 

4. Видове дисциплини и основни изисквания за провеждане на състезания 

 

4.1. XCO (Cross-Country Olympic) | ХСО (Кросс-Кънтри Олимпик) 

 

4.1.1. Състезание по затворен (кръгов) маршрут;  

4.1.2. Дължина на обиколка – между 3000 и 6000 метра; 

4.1.3. Брой обиколки за всяка категория (виж таблица 1); 

4.1.4. Състезателите трябва да стартират по категории. Всяка категория 

стартира през минимум 3 минути; 

4.1.5. Състезателните позиции се определят според подреждането им в 

ДЛОШ 2019; 

4.1.6. Състезателното трасе може да съдържа различни видове терен, 

включително и асфалт, но не повече от 15% от дължината на една 

обиколка; 

4.1.7. Състезателното трасе следва да бъде добре маркирано, като 

опасните участъци следва да бъдат видимо обозначени. 

Препоръчително е организаторите да следват утвърдените от UCI 

видове и размери на обозначителните табели; 

4.1.8. Задължително е определянето и ясното обозначение на минимум 

една зона за подкрепа и обслужване на състезателите по време на 

провеждане на събитието с дължина не повече от 80 метра. 

Състезателите имат право да извършват ремонти (включително с 

чужда помощ), да взимат подкрепителни храни и напитки само в 

тази зона. Нарушаването на това правило от даден състезател 

означава автоматична дисквалификация; 

4.1.9. Състезателното трасе трябва да бъде обозначено с карта и GPS 

координати, които следва да бъдат представени на записалите се 

състезатели минимум 7 дни преди провеждане на мероприятието; 

4.1.10. Състезателите следва да разполагат с минимум 4 часа за 

тренировка по състезателното трасе; 

4.1.11. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка. 

Зоната трябва да бъде добре обозначена; 

4.1.12. Състезателите следва да получат състезателни номера, 

осигурени от организатора, които да поставят на видимо място на 

вилката на велосипеда си и на гърба на състезателя, закрепен 

стабилно. При загуба или унищожение на състезателен номер 

състезателят е длъжен да информира организатора преди старта; 

4.1.13. След финиширане на първия състезател всички останали 
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състезатели следва да финишират след завършване на текущата си 

обиколка. Състезателите финиширали с пълен брой обиколки се 

класират по време, а останалите по ред на завършване; 

4.1.14. Генералното класиране, веднага след завършване на 

състезанието следва да съдържа следните атрибути – състезателен 

номер, име и фамилия, националност, категория, отбор, 

състезателно време; 

4.1.15. Генералното класиране следва да бъде подписано от 

съдийския екип и измервателната компания, обслужваща 

състезанието; 

4.1.16. Организаторът си запазва правото да определи сам дали да 

осъществи отборно класиране. Наличието на такова зависи от 

наличието на минимум 10 отбора в дадена дисциплина; 

4.1.17. Състезанието следва да бъде обезпечено със 

специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за 

целия период на състезанието; 

4.1.18. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на 

Планинската Спасителна Служба (ПСС). 

 

Състезателна Категория Продължителност 

[часове] 

 

От До Дължина на обиколка 

Младежи 1,0 1,15 Според особеностите на  

терена и възможностите 

на организаторите 
Девойки 1,0 1,15 

Мъже 19-23 1,30 2,00 

Мъже елит 1,30 2,00 

Жени елит 1,30 2,00 

Мъже Мастърс 1,30 2,00 

Таблица 1 

 

4.2. XCM (Cross-Country Marathon) | XCM (Кросс-Кънтри Маратон) 

 

4.2.1. Състезание по маршрут дълъг минимум 60 километра; 

4.2.2. Състезателните позиции се определят според подреждането им в 

ДЛОШ 2019; 

4.2.3. Състезателното трасе може да съдържа различни видове терен, 

включително и асфалт, но не повече от 15% от дължината на 

трасето; 

4.2.4. Състезателното трасе следва да бъде добре маркирано, като 

опасните участъци следва да бъдат видимо обозначени. 

Препоръчително е организаторите да следват утвърдените от UCI 

видове и размери на обозначителните табели; 

4.2.5. Задължително е определянето и ясното обозначение на минимум 

една зона за подкрепа и обслужване на състезателите по време на 

провеждане на събитието с дължина не повече от 80 метра. 
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Състезателите имат право да извършват ремонти с чужда помощ, 

да взимат подкрепителни храни и напитки само в тази зона. В 

останалите части от трасето състезателите следва да разчитат само 

на собствените си умения и подготовка. Използването на чужда 

помощ в неопределените за целта места се наказва с 

дисквалификация; 

4.2.6. Състезателното трасе трябва да бъде обозначено с карта и GPS 

координати, които следва да бъдат представени на записалите се 

състезатели минимум 7 дни преди провеждане на мероприятието; 

4.2.7. Състезателите следва да разполагат с минимум 4 часа за 

тренировка по части от състезателното трасе; 

4.2.8. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка. Зоната 

трябва да бъде добре обозначена;  

4.2.9. Състезателите следва да получат състезателен номер, осигурен от 

организатора, който да поставят на видимо място на вилката на 

велосипеда си. При загуба или унищожение на състезателен номер 

състезателят е длъжен да информира организатора преди старта. 

Наличието на състезателен номер на гърба не е задължителен, но 

при възможност е препоръчителен; 

4.2.10. Генералното класиране, веднага след завършване на 

състезанието следва да съдържа следните атрибути – състезателен 

номер, име и фамилия, националност, категория, отбор, 

състезателно време; 

4.2.11. Генералното класиране следва да бъде подписано от 

съдийския екип и измервателната компания, обслужваща 

състезанието; 

4.2.12. Организаторът си запазва правото да определи сам дали да 

осъществи отборно класиране. Наличието на такова зависи от 

наличието на минимум 10 отбора в дадена дисциплина; 

4.2.13. Състезанието следва да бъде обезпечено със 

специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за 

целия период на състезанието; 

4.2.14. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на 

Планинската Спасителна Служба (ПСС). 

 

4.3. DHI (Downhill Individual)| DHI(Спускане/ Индивидуално) 

 

4.3.1. Трасето за спускане трябва да следва низходящ маршрут; 

4.3.2. Препоръчително е всяко от състезанията да се провежда в 2 дни. 

Един тренировъчен и един състезателен; 

4.3.3. Дължината на трасето трябва да бъде между 1500 и 3500 метра; 

4.3.4. Времето за преминаване на трасето трябва да  бъде с 

продължителност между 2 и 5 минути; 

4.3.5. Състезанието преминава в два етапа – квалификации и финали; 

4.3.6. Квалификациите служат за подреждане на състезателите във 

финалното спускане. Подреждането става във възходящ ред – 

първият от квалификациите стартира последен; 
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4.3.7. За крайното класиране се взимат само резултатите от финалното 

спускане; 

4.3.8. Трасето трябва да бъде маркирано с ленти (двустранно) и колове 

(бамбукови или слалом колове); 

4.3.9. Трасето трябва да бъде обезопасено с дюшеци, мрежи и други; 

4.3.10. Трасето може да се състои от тесни и широки секции, горски 

пътища и пътеки, скални и каменни секции; 

4.3.11. По дължина на трасето трябва да бъдат разположени 

маршали, които е препоръчително да имат пряка видимост 

помежду си и радиовръзка; 

4.3.12. Маршалите трябва да разполагат с жълт и червен флаг, 

свирка и отличителна жилетка и да им бъде проведен необходимия 

инструктаж за тяхното използване; 

4.3.13. Състезателите трябва да разполагат със задължителна 

екипировка, както следва – каска с подбрадник, маска, фланела с 

дълъг ръкав (джърси) и наколенки. Състезатели без тази 

екипировка не трябва да бъдат допускани до състезателното трасе; 

4.3.14. Препоръчително е състезателите да разполагат със следната 

екипировка – защитна броня за гърба, броня за врата, 

налакътници; 

4.3.15. По преценка на организатора препоръчителната екипировка 

може да се дефинира като задължителна в наредбата за 

конкретното състезание; 

4.3.16. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка. 

Зоната трябва да бъде добре обозначена; 

4.3.17. Състезателите следва да получат състезателни номера, 

осигурени от организатора, които да поставят на видимо място на 

вилката на велосипеда си и на гърба на състезателя, закрепен 

стабилно. При загуба или унищожение на състезателен номер 

състезателят е длъжен да информира организатора преди старта; 

4.3.18. Финалната линия трябва да бъде ясно и видимо обозначена; 

4.3.19. Използването на камери (независимо от мястото, където са 

поставени – по тялото, на каската или по велосипеда) по време на 

квалификации и финали е забранено; 

4.3.20. Генералното класиране, веднага след завършване на 

състезанието следва да съдържа следните атрибути – състезателен 

номер, име и фамилия, националност, категория, отбор, 

състезателно време; 

4.3.21. Генералното класиране следва да бъде подписано от 

съдийския екип и измервателната компания, обслужваща 

състезанието; 

4.3.22. Организаторът си запазва правото да определи сам дали да 

осъществи отборно класиране. Наличието на такова зависи от 

наличието на минимум 10 отбора в дадена дисциплина; 

4.3.23. Състезанието следва да бъде обезпечено със 

специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за 

целия период на състезанието; 

4.3.24. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на 

Планинската Спасителна Служба (ПСС). 
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4.4. 4X (Four Cross) | 4X (Фор Кросс) 

 

4.4.1. Трасето трябва да следва нисходящ маршрут; 

4.4.2. Препоръчително е всяко от състезанията да се провежда в 3 дни. 

Два тренировъчни и един състезателен; 

4.4.3. Времето за преминаване на трасето трябва да  бъде с 

продължителност между 30 и 90 секунди; 

4.4.4. Трасето трябва да разполага със стартова рампа, която да 

осигурява едновременното стартиране на четиримата състезатели. 

Тя може да има ръчен или електронен пусков механизъм; 

4.4.5. Състезателите следва да преминат индивидуална квалификация за 

време за определяне на състезателните четворки и подреждането в 

стартовата решетка; 

4.4.6. Състезателните четворки се определят възоснова на класирането 

от квалификациите. Първите четирима с най-добро време 

определят четири отделни стартови потоци. Пример: При 16 

състезателя стартовите четворки се определят, както следва: 

- 1, 16, 12, 8 

- 2, 15, 11, 7 

- 3, 14, 10, 6 

- 4, 13, 9, 5 

4.4.7. За провеждане на състезание е нужно да има минимум 4 души за 

всяка възрастова група. В тези случаи квалификацията определя 

подреждането в стартовата решетка; 

4.4.8. Трасето трябва да бъде маркирано с ленти и колове (бамбукови 

или слалом колове); 

4.4.9. Трасето трябва да бъде обезопасено с дюшеци, мрежи и други; 

4.4.10. Трасето трябва да разполага със скокове, виражи, тесни и 

широки секции, горски, скални и каменни секции; 

4.4.11. По дължина на трасето трябва да бъдат разположени 

маршали, които е препоръчително да имат пряка видимост 

помежду си и радиовръзка; 

4.4.12. Маршалите трябва да разполагат с жълт и червен флаг, 

свирка и отличителна жилетка и да им бъде проведен необходимия 

инструктаж за тяхното използване; 

4.4.13. Състезателите трябва да разполагат със задължителна 

екипировка, както следва – каска с подбрадник, маска, фланела с 

дълъг ръкав (джърси) и наколенки. Състезатели без тази 

екипировка не трябва да бъдат допускани до състезателното трасе; 

4.4.14. Препоръчително е състезателите да разполагат със следната 

екипировка – защитна броня за гърба, броня за врата, 

налакътници; 

4.4.15. По преценка на организатора препоръчителната екипировка 

може да се дефинира като задължителна в наредбата за 

конкретното състезание; 

4.4.16. Състезателите следва да разполагат със зона за загрявка. 
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Зоната трябва да бъде добре обозначена; 

4.4.17. Състезателите следва да получат състезателен номер, 

осигурен от организатора, който да поставят на видимо място на 

вилката на велосипеда си. При загуба или унищожение на 

състезателен номер състезателят е длъжен да информира 

организатора преди старта. Наличието на състезателен номер на 

гърба не е задължителен, но при възможност е препоръчителен; 

4.4.18. Финалната линия трябва да бъде ясно и видимо обозначена; 

4.4.19. Използването на камери (независимо от мястото, където са 

поставени – по тялото, на каската или по велосипеда) по време на 

квалификации и финали е забранено; 

4.4.20. Генералното класиране, веднага след завършване на 

състезанието следва да съдържа следните атрибути – състезателен 

номер, име и фамилия, националност, отбор, състезателно време; 

4.4.21. Генералното класиране следва да бъде подписано от 

съдийския екип и измервателната компания, обслужваща 

състезанието; 

4.4.22. Организаторът си запазва правото да определи сам дали да 

осъществи отборно класиране. Наличието на такова зависи от 

наличието на минимум 10 отбора в дадена дисциплина; 

4.4.23. Състезанието следва да бъде обезпечено със 

специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за 

целия период на състезанието; 

4.4.24. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на 

Планинската Спасителна Служба (ПСС). 
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END (Enduro) | END (Ендуро) 

4.4.1. Състезанието включва няколко специални етапа и няколко 

трансферни етапа; 

4.4.2. Специалнитеетаписапредимноспускане, носъдържат и 

краткиравниотсечки и изкачвания, теренасъщо е разнообразен и 

варираотгладкипочвенипътеки, дотехнички и тесниучастъци с 

камъни и корени, дропове и скокове; 

4.4.3. Придвижването между специалните етапи се извършва на самоход 

или чрез използване на алтернативен транспорт предварително 

определен от организаторите по т.н.транферни отсечки. При тях 

времене се отчита, но има определен период от време за достигане 

до следващия етап (по преценка на организатора); 

4.4.4. Определянето на броя етапи е право на всеки отделен 

организатор, но е задължително те да бъдат минимум 3. 

Минимално време за преминаване на всички етапи в дадено 

състезание е 15 минути; 

4.4.5. Състезателното трасе на всеки етап следва да бъде добре 

маркирано, като опасните участъци и точния маршрут следва да 

бъдат видимо обозначени; 

4.4.6. За определяне на стартовият ред на състезателите във финалите 

следва да бъде проведена квалификация. Състезателят с най-бързо 

време от квалификацията ще стартира първи на финалите, 

последван от останалите по ред на класиране; 

4.4.7. Участниците ще стартират специалните етапи в интервал от 

минимум 30 секунди един от друг; 

4.4.8. Специалните етапи ще бъдат отворени за тренировки в 

определените от организатора дни и часови интервали. Всеки, 

който е забелязан да тренира извън разрешените периоди подлежи 

на дисквалификация; 

4.4.9. Всеки организатор следва да предостави карта на района с 

отбелязан маршрут на състезанието, но не по-късно от 60 минути 

преди старта на квалификацията; 

4.4.10. Специалните и трансферите етапи ще бъдат обозначени с 

табелки, указателни стрелки и маркировъчна лента на 

необходимите места; 

4.4.11. На местата, където са поставени маркировъчна ленти от 

двете страни на трасето, състезателите са задължени да преминат 

между тях. Всяко друго преминаване ще бъде третирано като 

нарушение и ще бъде наказвано с дисквалификация; 

4.4.12. На открити райони, места без растителност и дълги отсечки 

от пътеки или пътища без разклонения, могат да бъдат поставени 

маркировъчни колове и малки парчета лента, служещи като 

ориентир; 

4.4.13. Не е разрешено да се правят каквито и да е промени на 

трасето от участниците; 

4.4.14. Ако по време на състезанието някой излезе извън 

маркираното трасе, трябва да се върне на мястото, от което е 
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излязъл. 

4.4.15. Трасето на всеки етап е препоръчително да бъде 

обезопасено с дюшеци, мрежи и други; 

4.4.16. По дължина на трасето на всеки етап трябва да бъдат 

разположени мобилни маршали, които да разполагат с 

радиовръзка; 

4.4.17. Маршалите трябва да бъдат обозначени с отличителна 

жилетка и да им бъде проведен необходимия инструктаж; 

4.4.18. Състезателите трябва да разполагат със задължителна 

екипировка, както следва – каска, фланела (джърси) и наколенки. 

Състезатели без тази екипировка не трябва да бъдат допускани до 

състезателното трасе; 

4.4.19. Препоръчително е състезателите да разполагат със следната 

екипировка – защитна броня за гърба, броня за врата, 

налакътници; 

4.4.20. Състезателите нямат право да извършват ремонти или 

транспортиране между стартовете на отделните етапи с чужда 

помощ. Използването на чужда помощ се наказва с 

дисквалификация; 

4.4.21. Участниците могат да използвата само една рамка, една 

вилка и заден амортисьор и един чифт капли по време на 

състезанието. Тези части ще бъдат маркирани със стикер от 

организаторите. Подмяната на някоя счупена част от изброените е 

възможна след одобрение от организаторите и наложено наказание 

от 5 минути; 

4.4.22. Състезателите следва да получат състезателен номер, 

осигурен от организатора, който да поставят на видимо място на 

вилката на велосипеда си. При загуба или унищожение на 

състезателен номер състезателят е длъжен да информира 

организатора преди старта. Наличието на състезателен номер на 

гърба не е задължителен, но при възможност е препоръчителен; 

4.4.23. Стартът и финалът на всеки специален етап ще бъдат ясно 

маркирани на терена и на картата предоставена от организатора; 

4.4.24. Генералното класиране, веднага след завършване на 

състезанието следва да съдържа следните атрибути – състезателен 

номер, име и фамилия, националност, отбор, състезателно време за 

всеки етап и сумарно за всички етапи; 

4.4.25. Генералното класиране следва да бъде подписано от 

съдийския екип и измервателната компания, обслужваща 

състезанието; 

4.4.26. Организаторът си запазва правото да определи сам дали да 

осъществи отборно класиране. Наличието на такова зависи от 

наличието на минимум 10 отбора в дадена дисциплина; 

4.4.27. Състезанието следва да бъде обезпечено със 

специализирана линейка (снабдена с уреди за реанимиране) за 

целия период на състезанието; 

4.4.28. Състезанието трябва да бъде обезпечено от екип на 

Планинската Спасителна Служба (ПСС). 
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4.5. Други дисциплини – всички останали дисциплини, които не са описани тук, 

следва да се провеждат спрямо правилата и препоръките описани в 

правилника за провеждане на събития на Международния Колоездачен Съюз 

(UCI). 
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5. Възрастови категории 

 

5.1. XCO (Cross-Country Olympic) | ХСО (Кросс-Кънтри Олимпик) 

 

Мъже 

● Момчета под 13 години (MY U13: Men Youth U13)– категорията обхваща 

състезатели под 13 години. Минималната възраст за участие е 10 години 

(навършени). Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Юноши 13-14 години (MY13-14: Men Youth 13-14)– категорията обхваща 

състезатели на на 13 и 14 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Юноши 15-16 години (MY15-16: Men Youth 15-16)– категорията обхваща 

състезатели на на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Младежи 17-18 (MJ17-18: Men Juniors 17-18) – категорията обхваща състезатели 

на 17 и 18 години. Участието в дадена категория се определя според годините, 

които се навършват в текущата календарна година; 

● Под 23 (MU23: Men Under 23) –категорията обхваща състезатели на възраст 

между 19 и 22 години. Участието в дадена категория се определя според годините, 

които се навършват в текущата календарна година; 

● Мъже (МЕ23+: Men Elite 23+) – категорията обхваща състезатели на възраст над 

23 години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на възраст 

над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 

 

Жени 

● Девойки под 13 години (WYU13: Women Youth U13) – категорията обхваща 

състезатели под 13 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Девойки 13-14 години (WY13-14: Women Youth 13-14) - категорията обхваща 

състезатели на 13 и 14 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Девойки 15-16 години (wY15-16: Women Youth 15-16)– категорията обхваща 

състезатели на на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Девойки 17-18 (WJ17-18: Women Juniors 17-18) – категорията обхваща 

състезателки на възраст 17 и 18 години. . Участието в дадена категория се определя 

според годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Жени Елит 19+ (WE: Women Elite 19+) – категорията обхваща състезателки над 

19 години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Жени Мастърс 30+ (WM: Women Masters 30+) – категорията обхваща 

състезатели на възраст над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 
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5.2. XCM (Cross-Country Marathon) | XCM (Кросс-Кънтри Маратон) 

 

Мъже 

● Мъже (М18+: Men 18+) – категорията обхваща състезатели на възраст над 18 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на възраст 

над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 

 

 

Жени 

● Жени 18+ (W18+: Women 18+) – категорията обхваща състезателки над 18 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Жени Мастърс 30+ (WM: Women Masters 30+) – категорията обхваща 

състезатели на възраст над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 

 

 

5.3. DHI (Downhill Individual)| DHI(Спускане/ Индивидуално) 

 

Мъже 

● Момчета под 13 години (MY U13: Men Youth U13)– категорията обхваща 

състезатели под 13 години. Минималната възраст за участие е 10 години 

(навършени). Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Юноши 13-14 години (MY13-14: Men Youth 13-14)– категорията обхваща 

състезатели между 13 и 14 години. Участието в дадена категория се определя 

според годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Юноши 15-16 години (MY15-16: Men Youth 15-16)– категорията обхваща 

състезатели на на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Младежи 17-18 (MJ17-18: Men Juniors 17-18) – категорията обхваща състезатели 

на 17 и 18 години. Участието в дадена категория се определя според годините, 

които се навършват в текущата календарна година; 

● Мъже (МЕ19+: Men Elite 19+) – категорията обхваща състезатели на възраст над 

19 години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на възраст 

над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 

 

Жени 

● Жени 15+ (W15+: Women 15+) – категорията обхваща състезателки над 15 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 
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5.4. 4X (Four Cross) | 4X (Фор Кросс) 

 

Мъже 

● Юноши 15-16 години (MY15-16: Men Youth 15-16)– категорията обхваща 

състезатели на 15 и 16 години. Участието в дадена категория се определя според 

годините, които се навършват в текущата календарна година; 

● Мъже (М17+: Men 17+) – категорията обхваща състезатели на възраст над 17 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на възраст 

над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 

 

Жени 

● Жени 15+ (W15+: Women 15+) – категорията обхваща състезателки над 15 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

 

 

5.5. END (Enduro) | END (Ендуро) 

 

Мъже 

● Юноши 15-18 години (Y15-18: Youth 15-18)– категорията обхваща състезатели 

на на 15-18 години. Участието в дадена категория се определя според годините, 

които се навършват в текущата календарна година; 

● Мъже (М19+: Men 19+) – категорията обхваща състезатели на възраст над 17 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

● Мастърс (MM30+: Masters 30+) – категорията обхваща състезатели на възраст 

над 30 години с издаден съответен състезателен лиценз. 

 

Жени 

● Жени 19+ (W15+: Women 1+) – категорията обхваща състезателки над 19 

години. Участието в дадена категория се определя според годините, които се 

навършват в текущата календарна година; 

 

6. Награди 

 

6.1. 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; 

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

шампионат се награждават с купи. 
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Правилник на Международен Колоездачен Съюз (UCI) 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations-right-column/2018.09.25-

2019-4-mtb-eng.pdf?sfvrsn=5a3305dc_8 

  

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations-right-column/2018.09.25-2019-4-mtb-eng.pdf?sfvrsn=5a3305dc_8
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations-right-column/2018.09.25-2019-4-mtb-eng.pdf?sfvrsn=5a3305dc_8
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Наредба за провеждане на колоездачни 

състезания на територията на Република 

България 

Състезателен Сезон 2020 

Важи до 31.12.2020 

 

I. Цел: 

 

1. Популяризиране на колоезденето сред обществеността и стимулиране 

развитието на колоездачния спорт във всичките му форми и направление, както 

за професионалисти, така и за полупрофесионалисти и любители; 

2. Повишаване на спортното майсторство; 

3. Излъчване на шампиони във всички възрастови групи и дисциплини; 

4. Развитие и усъвършенстване на учебно-тренировъчната работа по клубове; 

5. За основа на тази наредба се взимат утвърдените правила на Международния 

Колоездачен Съюз (UCI). 

 

ІІ. Oсновни задачи: 

 

1. Да се излъчат държавните индивидуални и отборни шампиони във всички 

дисциплини, възрастови групи и направления на българското колоездене; 

 

2. Да излъчат победителите в националните купи и състезателни серии във 

всички дисциплини, възрастови групи и направления на българското 

колоездене; 

 

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; 

 

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

включването им в разширените състави на националните отбори по 

колоездене, съгласно регламент за подбор, описан подробно в друга наредба; 
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5. Да послужат за обмяна на опит между състезателите, клубните отбори, 

треньорите и съдиите; 

 

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.  

 

IІI. Ръководство и организация на състезанията: 

1. Държавните първенства и Обиколката на България се организират от БФК, 

съвместно с колоездачните клубове, на територията на които се провеждат 

състезанията, съгласно Регламента на Международния колоездачен съюз и 

Наредбите за провеждане на Държавни първенства в отделните направления; 

 

2. Националните купи и другите колоездачни прояви, се организират от 

местните колоездачни клубове и организации, съгласувано с БФК. 

  

3. Ръководството и контрола по провеждането на състезанията по т. 1 се 

осъществява от главен съдия (комисар) и съдийска колегия. Състезанията по 

т. 2 се организират и провеждат от местните и регионални съдийски колегии и 

организации, като главният съдия се назначава от БФК. 

 

4. За международните и държавните състезания в страната, УС на БФК определя 

апелационно жури в състав от 3 до 5 члена, съобразено с изискванията на 

Регламента на Международния колоездачен съюз. 

 

5. Състезанията от Държавния личен шампионат, Държавния отборен шампионат 

и Държавния лично-отборен шампионат се провеждат съгласно изискванията 

на Наредбите за провеждане на в отделните направления, съобразени с 

изискванията и правилата на Международния Колоездачен Съюз; 

 

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

състезанието започва следобед, конференцията може да 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; 

 

7. Дневния ред на техническите конференции задължително трябва да включва: 

параметри на трасето и опасни участъци, задължителна екипировка за 

участие, реда и мястото за подаване на контестации, броя на състезателите и 

начините на провеждане на квалификациите, материални награди, места за 
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разполагане на сервизните шатри и др. 

 

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

Програмата при възникване на особени обстоятелства. 

 

9. Националните купи от календара на БФК се провеждат по Наредба на 

организаторите, съгласувана с БФК, минимум 30 дни преди датите на 

състезанието; 

 

10. Задължително е медицинското осигуряване на всички състезания от спортния 

календар, както за състезателните, така и за тренировъчните дни. При 

състезания от МТБ календара е задължително осигуряването на екип на 

Планинска Спасителна Служба (ПСС). Задължително е всички състезатели да 

имат валидна застраховка, която да покрива всички възможни рискове за 

конкретното направление към БФК; 

 

11. Контестация може да бъде подадена до 24 часа след публикуването на 

официалните резултати. При подаване на контестация следва да се внесе 

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

възстановява на клуба, който я е подал. 

 

 

IV. Основни състезателни направления в българското колоездене 

 

1. Шосе 

2. Планинско колоездене 

3. Писта 

4. BMX 

5. Дърт джъмп и трейл байкинг 

 

 

V. Лицензионен режим 

 

1. Редовен клубен лиценз – с този лиценз имате право да участвате във всички 

официални прояви в календара на БФК, включително ДЛОШ и състезания от 

международния календар, както и в клубни класирания; 
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2. Редовен индивидуален лиценз – с този лиценз имате право да участвате във 

всички официални прояви в календара на БФК, включително ДЛОШ и състезания 

от международния календар; 

3. Любителски лиценз - – с този лиценз имате право да участвате във всички 

официални прояви в календара на БФК, с изключение на ДЛОШ и състезания от 

международния календар. 

4. Лицензи за треньори, съдии, технически лица, клубни мениджъри и шофьори се 

издават срещу такса от 30 лева и попълнена таблица съгласно инструкциите. 

Застраховката е задължителна! Застраховката на съдиите се извършва от БФК и 

за сметка на БФК. 

5. Сроковете, условията и цените за издаване на лицензи се определят от УС на 

БФК за всеки сезон по отделно и се публикуват на уебсайта на БФК и 

социалните мрежи. 

 

VI. Възрастови категории 

ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ   (YOUTH U7) 2014 – 2015 

ДЕЦА ДО 9 ГОДИНИ   (YOUTH U9) 2012 – 2013 

ДЕЦА ДО 11 ГОДИНИ (YOUTH U11) 2010 – 2011 

  

МОМЧЕТА МЛАДША ВЪЗРАСТ (MEN YOUTH U13) 2008 – 2009 

МОМЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ (MEN YOUTH 13-14) 2006 – 2007 

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (MEN YOUTH 15-16) 2004 – 2005 

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ (MEN JUNIORS 17-18) 2002 – 2003 

МЪЖЕ ДО 23 ГОДИНИ (MEN UNDER 23) 1998 – 2001 

МЪЖЕ ЕЛИТ                (MEN ELITE) <1997 

МЪЖЕ МАСТЪРС          (MEN MASTERS 30+) по избор/ без право на замяна на 

категорията през сезон 2020 

  

МОМИЧЕТА МЛАДША ВЪЗРАСТ (WOMEN YOUTH U13) 2008 – 2009  

МОМИЧЕТА СРАША ВЪЗРАСТ (WOMEN YOUTH 13-14) 2006 – 2007 

ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (WOMEN YOUTH 15-16) 2004 – 2005 

ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ(WOMEN JUNIORS 17-18) 2002 – 2003 

ЖЕНИ ЕЛИТ                (WOMEN ELITE) <2001 

ЖЕНИ МАСТЪРС         (WOMEN MASTERS 30+) по избор/ без право на замяна на 

категорията през сезон 2020 

 

 Организаторът на всяко състезание, без ДЛОШ, самостоятелно определя кои 

 възрастови категории ще бъдат включени. Във възрастовите категории под 11, 

 под 9 и под 7 години момчетата и момичетата участват заедно в едно класиране. 

 По желание на организаторите, съгласувано с БФК, могат да се сливат две 
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 съседни възрастови категории, като организаторите трябва да информират 

 отборите за тези промени. За тези възрастови категории не се провежда ДЛОШ.  

 

VII. Права и задължения на състезателите, треньорите, съдиите и 

техническите лица 

 

1. Състезателите са задължени да посещават редовни профилактични медицински 

прегледи, но не по-малко от два през текущия състезателен сезон; 

2. Състезателите са длъжни да спазват правилата и разпоредбите упоменати в 

Наредби и правилници на БФК и Международния Колоездачен Съюз. При спор 

относно тяхното тълкуване се прилага правилника на Международния 

Колоездачен Съюз; 

3. Състезателите имат право да получават информация своевременно и да се 

възползват от правото си да подават контестации в указания срок; При 

шосейното и пистово колоездене такава информация се изисква от 

представителя на дадения отбор. Изключение се прави за индивидуални 

състезатели.  

4. Състезателите са задължени да имат валидна застраховка, покриваща всички 

рискове, касаещи конкретната състезателна дисциплина; 

5. Състезателите са длъжни да спазват всички анти-допингови разпоредби на UCI, 

МОК, БОК и БФК и да оказват пълно съдействие при евентуалното вземане на 

проба за изследване. Всички наложени санкции са отговорност на конкретния 

състезател и неговите треньори и БФК си запазва правото да потърси правата 

си пред компетентните органи с оглед на обезпечаването на наложените 

санкции и запазването на доброто име на българското колоездене; 

6. Треньорите са длъжни да следят за своевременното поддаване на информация, 

касаеща подготвянето на състезателни списъци по начин, указан в съответната 

състезателна наредба; 

7. Треньорите са длъжни да отговарят за редовното посещение на състезателите 

на медицински прегледи и носят отговорност при подадена невярна 

информация. При издаване на състезателен лиценз, треньорите писмено 

декларират, че състезателите са минали такъв преглед, който може да бъде 

изискан от БФК; 

8. Треньорите, техническите лица и клубното ръководство са задължени да 

спазват всички наредби на състезанията, както и разпорежданията на главния 

съдия и директора на състезанията; 

9. Треньорите, техническите лица и клубното ръководство имат право да 

получават информация своевременно и да се възползват от правото си да 

подават контестации в указания срок; 



Приложение 3 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОЕЗДАЧНИ 

СЪСТЕЗАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ  

 

 

 

TUS | ДАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТА: 05.04.2020 
 

  6 

 

10. Съдиите следва да спазват стриктно Наредбите и правилниците за провеждане 

на състезанията и да подпомагат правилното и успешно провеждане на 

повереното им събитие; 

11. Съдиите са задължени да изготвят писмен доклад за всяко проведено събитие, 

който да представят за сведение на Съдийската колегия и УС на БФК в срок от 

72 часа след финала на последния състезател; 

12. Съдиите следва да представят в електронен вариант официалните резултати от 

проведеното състезание, по утвърдена бланка за протокол от УС на БФК, до 24 

часа след финала на последния състезател на Съдийската колегия и УС на БФК. 

Неофициалните резултати да се представят до 1 час след финала на последния 

състезател на Съдийската колегия и УС на БФК.   

 

VIII. Условия, принципи и такси при организиране на колоездачни 

състезания на територията на Република България  

1. Всеки организатор на дадено състезание от календара на БФК дължи такса 50 

лв. на ден, срещу която БФК е длъжна да осигури главен съдия за съответното 

мероприятие. Транспортните разходи и настаняването, ако има такива, се 

поемат от организатора. Състезатели, участвали в състезание, на което 

организаторът не е заплатил такса от 50 лв. към БФК и съответно няма назначен 

главен съдия, нямат право да участват в ДЛОШ в тази календарна година в 

съответната дисциплина, а ако състезанието се намира след ДЛОШ, 

състезателите нямат право да взимат участие в ДЛОШ за следващата 

календарна година.  

2. Провеждане на състезание: Спортните клубове имат право да организират 

спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация – чл.17 

ал. 1, т. 5 от ЗАКОН за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ, бр. 86, от 

дата 18.10.2018г. Спортен клуб, който не е член на лицензирана спортна 

федерация и не е вписан в регистърa ѝ по чл. 9, ал. 1, т. 1, не може да 

осъществява дейностите по ал. 1, т. 4 – 9, освен в случая по чл. 25, ал. 3 – 

чл.17 ал. 2 от ЗАКОН за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ, бр. 86, от 

дата 18.10.2018г. На лице, което извършва дейност, за която се изисква 

спортен лиценз,  без да притежава такъв, се налага имуществена санкция, в 

размер от 5000 до 10 000 лв. – чл. 147 ал. 1 от ЗАКОН за физическото 

възпитание и спорта Обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018г.  

3. Всеки организатор (включително по гл. VIII, т.2), който организира и провежда 

състезание с платена такса участие, трябва да заплати 5% от събраните 

приходи от такси по сметка на БФК в рамките на 5 работни дни след 

приключване на състезанието, за което получава фактура от БФК. Също така, 

организаторът е длъжен да задели още 5% от всички събрани такси за награден 

фонд на първите трима състезатели в отделните категории. Разпределението на 
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тези 5% става с помощта на главния съдия. Ако не бъде заплатена посочената 

такса (5% към БФК и 5% награден фонд), всички състезатели, участващи в 

бъдещи състезания на нелоялния организатор, губят правото си да участват в 

ДЛОШ в две календарни състезателни години подред. БФК се задължава да 

уведомява клубове и състезатели за нелоялни организатори в срок от седем 

календарни дни след изтичане на срока за внасяне на таксата към БФК. Въз 

основа на класиранията на състезателите във вътрешния и международния 

календар, БФК се задължава да направи годишно класиране за най-добър 

състезател във всички разновидности на спорта колоездене. 

IX. Трансферен правилник 

1. При състезатели от категория „деца под седем години“ до категория „юноши 

старша възраст“ и „девойки старша възраст“ включително, не се разрешават 

трансфери през текущия сезон. Изключение се прави при следните случаи: 

• Физическа смяна на местожителство и населено място. 

• Преминаване в чуждестранен клуб. 

• Преустановяване на дейността на стария клуб.   

 Ако даден състезател желае да премине в друг клуб по време на състезателния 

 сезон, по  причина различна от горепосочените, следва да представи в писмен 

 вид аргументирано причината за трансфера, писмено  съгласие (с подпис и 

 печат) от двата клуба и платена такса в размер на 200 лв. към БФК. Ако има 

 финансови параметри по трансфера, те се договарят между двата клуба. Ако не 

 се стигне до консенсус между тях относно всеки един параметър, трансфер не 

 се осъществява. 

2. При състезатели „мъже до 23“, „мъже елит“ и „жени елит“ трансфери се 

осъществяват както следва: 

• Заплаща се трансферна такса от 800 лв. към БФК  

• Уреждат се финансовите параметри между стария и новия клуб, ако има 

такива. Ако няма постигнато финансово споразумение между двата клуба, 

трансфер не се осъществява. 

• Уреждат се допълнителни условия между състезателя и двата клуба, ако има 

такива. Ако някое условие не бъде удовлетворено, трансфер не се 

осъществява. 

3. Ако даден състезател участва под името на друг отбор, същият състезател дължи 

глоба от 800 лв. към БФК, а резултатите на целия отбор, за който е взел участие, 

се изключват от класирането на конкретното състезание. Правилото не важи при 

участие в регионални или микс отбори за стартове от календара на БФК или 

чуждестранни колоездачни федерации, където се допуска участие на такива 
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отбори, при сформиране на регионални отбори за участие в национални и 

международни състезания от календара на UCI. 
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Приложение №4 – Предложение от Данаил Ангелов по т.1  
 
За членове на БФК и същевременно организатори на събития: 
- Такса за организиране на състезание 50 лева и по 3 лева за всеки стартирал (за лица 
под 18 години – 1,5 лева на човек) 
- Отделно 50 лева за комисар (мисля, че такава е функцията, а не само главен съдия) за 
всеки състезателен ден 
Пример (Пампорово) – 50 лева такса + 80 х 3 = 240 лева + 120 х 1,5 = 180лева = 470 лева 
В замяна – участие в календара, подпечатани официални протоколи (за Общинско 
финансиране), точки за определяне на Национални гарнитури,парите да отидат за фонд 
за подпомагане на решаването на конкретни проблеми – по нуждите на всяка 
дисциплина; 

За не членове на БФК и кандидат членове:  
- Такса за организиране на състезание 150 лева и по 3 лева за всеки стартирал 
(независимо от възрастта) – така ще стимулираме хората да станат членове на БФК 
- Отделно 50 лева за комисар (мисля, че такава е функцията, а не само главен съдия) за 
всеки състезателен ден 
Пример 1 (Витоша 100) – 150 лева такса + 1000 х 3 = 3000 лева = 3150 
лева 
Пример 2 (Ботевград – кандидат членове) – 150 лева такса + 120 х 3 = 360 
лева = 510 лева 
В замяна – участие в календара, подпечатани официални протоколи – само 
за кандидат членове (за Общинско финансиране), точки за определяне на 
Национални гарнитури – само за кандидат членове, парите да отидат за 
фонд за администриране на федерацията; 
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    Предложение за събиране на средства за нормално функциониране на БФК и стимулиране на 

състезателите. 

    От Любослав Иванов Венков 

    Моето предложение е следното. От всички състезания, които са включени в календара на БФК и 

където организатора събира такси на участниците то той се задължава да даде 5%  от събраните  

такси за награден фонд на първите трима, както и 5% да преведе към БФК.  

    БФК се ангажира с подсигуряване на главен съдия за всяко състезание  от календара за което 

организатора трябва да му заплаща по 50лева на ден. 

 




