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Точкова система за оценяване на 
постиженията на клубовете 

Класиране 
/място/ 

Възрастова група/точки 

Момчета/моми-
чета младша 
възраст 

Момчета/моми-
чета старша в. 

 Юноши/ 
девойки 
младша в. 

Юноши/ 
дев. ст.в. 

Младежи/ 
жени до 23 г. 

Мъже/жени 
елит 

1 24 30 36 44 50 77 

2 20 25 31 37 44 64 

3 18 22 27 33 39 57 

4 17 19 24 29 34 48 

5 16 17 21 25 29 43 

6 15 15 18 22 25 38 

7 14 14 16 19 22 33 

8 13 13 15 17 19 28 

9 12 12 14 15 16 24 

10 11 11 12 13 14 22 

11 10 10 11 11 12 19 

12 9 9 10 10 11 16 

13 8 8 9 9 10 15 

14 7 7 8 8 9 14 

15 6 6 7 7 8 13 

16 5 5 6 6 7 12 

17 4 4 5 5 6 11 

18 3 3 4 4 5 10 

19 2 2 3 3 4 9 

20 1 1 2 2 3 8 

Таблица 1 – точкова система по възрастови групи 

Разстояние 0-50км 50-150км 150-250км 250-350км Над 350км 

Коефициент на 
отдалеченост в 
една посока 

1 1.15 1.23 1.3 1.38 

Таблица 2 – определяне на коефициент на отдалеченост (предишен комплексен 

коеф) 

Отборен 
коефициент 

1 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 



CLING FEDERATION (BCF) 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ (БФК) 

BULGARIAN CYCLING FEDERATION (BCF) 

 

 
 
 

Брой възрастови 
групи 

1 2 3 4 5 6 

Таблица 3 – определяне на отборен коефициент 

Заб.: При участвали в ДЛОШ от дадена възрастова група състезатели от двата 

пола, се дава бонус 0.02 към общия отборен коефициент за всяка възрастова група. 

Точките за даден отбор представляват сума от: 

 индивидуалните точки на всеки състезател на клуба от ДЛШ 

 точките от крайните отборни класирания в ДОШ на всяка възрастова група в 

една (1) дисциплина от направление и двете най-добри втори класирания от 

ДОШ в избрани от клуба две (2) възрастови групи, но с коефициент 0,5.  

 На всеки състезател се зачитат до пет (5) най-добри резултата в държавните 

шампионати на шосе, писта и МТБ, като се вземат максимум три (3) от едно 

направление (състезание).  

 Дават се пълен брой точки при десет (10) и повече стартирали състезатели в 

дадена категория на възрастова група. При стартирали между пет (5) и девет (9) 

участници се присъждат 40% от точките. При стартирали под пет (5) участници, 

точки не се присъждат.  

 Ако даден състезател от по-ниска възрастова категория вземе участие в ДЛШ от 

по-висока възрастова категория (или няма ДЛШ за неговата възрастова 

категория и участва в по-горна), то му се присъждат точки за възрастовата 

категория, в която е участвал. 

 Пълен брой точки при ДОШ се дават при стартирали и завършили поне три (3) 

отбора. При стартирали поне три (3) и завършили по-малко от (3) отбора се дават 50% 

от точките. При стартирали по-малко от три (3) отбора, точки не се дават. При отборна 

дисциплина на шосе, писта или МТБ се дават точки както при индивидуална 

дисциплина, но важи правилото за стартирал брой отбори (а не индивидуални 

състезатели). Точките за отборно класиране на ДОШ се изчисляват като се вземе 

съответното място от таблица 1, умножение по съответния коефициент от таблица 2, 

умножени по броя участници на отбора в дадената дисциплина (минимум 3, максимум 

6). 

 Точки се присъждат на всеки отбор с участвали поне десет (10) състезатели в 

ДЛОШ на шосе, писта и/или МТБ. При по-малък брой участвали състезатели, точки не 

се присъждат. Независимо от това, участвалите състезатели от даден отбор се броят 

като участвали в ДЛОШ. 

 За всеки национален състезател (от даден клуб) се добавят точките му от най-

доброто му класиране от ДЛШ и максимален коефициент на отдалеченост. При 

постижение на този състезател на балканско първенство в топ 3, се 

добавят допълнително точки за съответното постигнато 
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място (в дадената възрастова група), но с коефициент 2 и максимален коефициент на 

отдалеченост. При постижение на този състезател на ЕП в топ 10, се добавят 

допълнително точки за съответното постигнато място (в дадената възрастова група), но 

с коефициент 4 и максимален коефициент на отдалеченост. При постижение на този 

състезател на СП в топ 20, се добавят допълнително точки за съответното постигнато 

място (в дадената възрастова група), но с коефициент 7 и максимален коефициент на 

отдалеченост. Тези точки на националните състезатели, не се умножават по отборния 

коефициент.  

Алгоритъм за изчисляване на отборните точки: 

1) Изчисляват се индивидуалните точки на състезателите, като се умножават 

точките за съответното място от дадена възрастова група по коефициента на 

отдалеченост на всеки състезател. Ако даден състезател е бил част от 

националния отбор в дадена дисциплина, то се добавят и точки по описания по-

горе начин. 

2) Изчисляват се точките от отборните дисциплини в дадените направления (ако 

има такива). Както е отбелязано по-горе, тяхното пресмятане е като на 

индивидуална дисциплина с посоченото уточнение за брой стартиращи отбори. 

Ако даден колоездачен клуб участва с повече от един отбор в дадена отборна 

дисциплина, то се зачитат само точките на най-предно класирания отбор.  

3) Към индивидуалните точки на състезателите се добавят най-силните три 

резултата на клуба от държавната ранглиста (точкувани по таблица 1 при 

съответните възрастови групи), независимо от възрастовата група (общо три (3) 

за всички възрастови групи и в двата пола), като се умножават по най-високия 

коефициент на отдалеченост. 

4) Изчисляват се точките от крайното отборно класиране в ДОШ, като се 

умножават точките от съответното класиране от таблица 1  по коефициента от 

таблица 2 и се умножават по броя участвали състезатели в дадения ДОШ (от 3 

до 6). Ако даден отбор участва с повече от 6 състезатели в ДЛОШ, то всички 

състезатели имат право на индивидуални точки, но за ДОШ се зачитат 

номинираните предварително 6 титулярни състезатели. 

5) Всички точки от 1) до 4) се сумират и се умножават по коефициента от таблица 

3 (с добавени по 0.02 на всяка възрастова група, в която отборът има участвали 

състезатели от двата пола в ДЛОШ), с изключение на точките на националните 

състезатели, които не се умножават по коеф. от табл.3 

Заб.: За настоящата система за оценяване се прилага точкова система за държавната ранглиста; 
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