БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
Чл.
1./1/ Право на кандидатстване за субсидиране от бюджета на
Министерството на младежта и спорта имат тези лицензирани спортни клубове, на
които включените за оценка състезатели са регистрирали участие в последния
приключил спортно състезателен сезон в състезания по възрастови групи, включени
от БФ Биатлон в държавния спортен календар.
/2/ Резултатите от класиранията на спортистите в различните възрастови
групи се зачитат, само ако притежават състезателни права и са картотекирани в БФ
Биатлон.
Чл. 2 /1/ През годината един картотекиран състезател може да участва в
толкова състезания и дисциплини, колкото спортния клуб реши, но спортните клубове
имат право да отчетат на всеки един състезател максимум до пет класирания, ако са
регистрирани в официалните съдийски протоколи, като в тях влиза и една шафета.
/2/ Спортните клубове могат да отчетат постиженията на всеки един състезател
максимум до 3 дисциплини от едно отделно състезание. Например: един състезател по
биатлон при отчитане на своите 5 класирания може да подбере по избор 3 най-добри
класирания от три дисциплини от едно състезание и още 2 класирания от две
дисциплини от друго състезание или по 2 класирания от две отделни състезания и 1
класиране от участие в трето състезание, или по 1 класиране от участие в пет отделни
състезания или да избере друга комбинация.
/3/ Не се допуска при кандидатстване за финансиране с проект за отчитане
класиранията на един състезател едновременно в едно състезание в две и повече
възрастови групи, с изключение на дисциплините щафета и смесена щафета, както и от
името на два и повече спортни клуба. Спортистите могат да участват само в една щафета.
Чл. 3 Стойностите на спортните постижения на състезателите са в зависимост от
вида на състезанието и заетото от тях място в класирането. Според класиранията в
държавни първенства, к.” България” и к.”Надежди” по възрастови групи се оценяват по
приложение № 1. Допуска се отчитане резултатите само от едно състезание по
възрастови групи от летен биатлон.
Чл. 4 В случаите, когато двама и повече състезатели имат еднакво класиране, те
получават средния брой точки, полагащи се за съответните места в класирането.
Чл. 5. /1/ При отчитане на резултатите на спортистите от държавни първенства,
к. “България”, и к. “Надежди” полагащите се точки по таблиците се умножават с така
наречения комплексен коефициент, посочен в Приложение № 2 Коефициентите са
определени поотделно за зимни и летни състезания.
/2/ Крайните стойности на комплексния коефициент се определят според

разстоянията по пътната карта в км в едната посока до населените места или районите домакини на състезанията. Комплексният коефициент се отнася за класиранията на всеки
отделен състезател и за всяко отделно първенство за дадена възрастова група. Клубът домакин също отчита комплексен коефициент от 0 до 50км.
Чл. 6./1/ Крайният резултат на спортния клуб е в зависимост и от броя на
възрастовите групи, взели участие в състезания от държавния спортен календар.
/2/ Отчитането броя на възрастовите групи става с коефициент за обхват. Спортен
клуб, който отчита участие в състезания само от една възрастова група: коефициента е
1.0 съответно при две възрастови групи е 1.05 при три възрастови групи 1.1, при четири
1.2, при пет 1.25 , при шест 1.3 и при седем 1.35.
Отделните възрастови групи за двата пола, които коефициента за обхват включва,
са:
 мъже и жени
 младежи и девойки
 юноши и девойки старша възраст
 юноши и девойки младша възраст
 момчета и момичета старша възраст
 момчета и момичета младша възраст
 момчета и момичета
С реално получения коефициент за обхват , който не може да бъде по-голям от 1.35 се
умножават общо начислените точки на спортния клуб.
Чл. 7. Спортни клубове, осигурили прием на деца в спортно училище, или
студенти които са били картотекирани и са притежавали състезателни права от името на
този клуб, получават пълния размер на точките за всяко едно подадено дете или студент.
Тези точки не се умножават с коефициентите по тази инструкция, и се получават в
продължение на три последователни години при условие, че детето или студента
продължава образованието си В спортното училище или ВУЗ към 31 декември на
предходната година и е картотекирано от името на новия спортен клуб.
Чл. 8. Национални състезатели, участвали предходната година в официални
международни състезания, определени от съответната спортна федерация, както и
повиканите състезатели в националния отбор за същия период носят на спортния клуб
допълнително точки равни на точките начислени от класирането им само от държавното
първенство от една дисциплина по избор, без да се умножават с коефициентите по тази
инструкция.
Чл. 9. Спортен клуб по биатлон може да кандидатства за финансиране с
резултатите на състезатели картотекирани за участие в състезание от вътрешния спортен
календар, ако картотекираните състезатели имат право да се състезават за Република
България.
Чл. 10. Комплектът от документи на кандидатстващия спортен клуб се представя
в БФ биатлон до 20 януари на календарната година.
Настоящата инструкция е актуализирана на заседания на Управителен съвет
проведено на 10 Май 2016г.

