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ПРАВИЛНИК 

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРОФИЛИТЕ 

 

 

Предмет 

 Чл.1. (1) Този правилник установява категориите за профилите в спорта 

фехтовка и критериите за определяне на категория за всеки профил. 

 (2) Този правилник определя условията и реда за финансово подпомагане на 

дейността по профили от страна на Българската федерация по фехтовка (БФФ). 

 

Профили 

 Чл.2. (1) По смисъла на този правилник профилите са: 

 1. рапира – женски профил; 

 2. рапира – мъжки профил; 

 3. сабя – женски профил; 

 4. сабя – мъжки профил; 

 5. шпага – женски профил; 

 6. шпага – мъжки профил. 

 (2) Всеки от изброените в предходната алинея профил обхваща всички 

фехтовачи от съответния пол от всички възрастови групи. 

 

Категории 

 Чл.3. Категориите във възходящ ред са от 1-а до 6-та. 

 

Определяне на категорията 

 Чл.4. Управителният съвет определя категория за всеки профил ежегодно след 

приключване на последното международно състезание за спортно-състезателната 

година – Световното първенство за мъже и жени или Олимпийските игри. 

 

Критерии за определяне на категорията 

 Чл.5. (1) Категорията се определя в зависимост от постигнат през последните 

две спортно-състезателни години резултат, както следва: 

 1. за 6-а категория – спечелен медал от Олимпийски игри, Световно първенство 

или Европейско първенство; 

 2. за 5-а категория – постигнато класиране до 8-о място на Олимпийски игри, 

Световно първенство или Европейско първенство; 

 3. за 4-а категория – постигнато едно от следните класирания: 

  а) до 16-о място на Олимпийски игри, Световно първенство или Европейско 

първенство; 



 б) до 8-о място на състезание за Световната купа; 

 в) до 3-о място на състезание за Европейската купа. 

 4. за 3-а категория – постигнато едно от следните класирания: 

 а) до 32-о място на Олимпийски игри, Световно първенство или Европейско 

първенство; 

 б) до 16-о място на състезание за Световната купа; 

 в) до 8-о място на състезание за Европейската купа. 

 5. за 2-а категория – постигнато едно от следните класирания: 

 а) до 64-о място на Световно първенство или Европейско първенство; 

 б) до 32-о място на състезание за Световната купа; 

 в) до 16-о място на състезание за Европейската купа. 

 6. 1-а категория – при непостигнати нито едно от изброените в предходните 

точки постижения. 

 (2) За категоризацията се вземат предвид само индивидуални класирания. 

 (3) По отношение на класиранията от състезанията за Европейската купа се 

прилагат следните специфики, в зависимост от коефициента на конкретния турнир 

както следва: 

 1. турнири с коефициент 3 или 2,5 – както е посочено в ал.1; 

 2. турнири с коефициент 2  – една категория по-надолу от посоченото в ал.1; 

 3. турнири с коефициент 1,5 или 1 не важат за категоризацията. 

 

Финансиране 

 Чл.6. (1) Осигуреното от БФФ финансиране за подготовка за един профил се 

определя по следната формула: 

 ФзПП = (ОФзП/СоК)хКП, където 

 ФзПП е финансирането за подготовка за профила; 

 ОФзП е общото финансиране, предвидено за подготовка в бюджета на БФФ; 

 СоК е общият сбор от категориите на всички профили, без профилите 1-а 

категория; 

 КП е категорията на съответния профил. 

 (2) Финансирането се предоставя на мениджърите на оръжията за водене на 

подготовката на разширените състави на националните отбори. 

 (3) Финансирането се предоставя за една календарна година. 

 (4) На профилите 1-а категория не се предоставя финансиране по реда на 

настоящия Правилник. 

 (5) Мениджърите са отговорни пред Управителния съвет за разходването на 

средствата от финансовото подпомагане. Те са длъжни да: 

 1. представят програма за дейностите и подготовката; 

 2. отчитат разходваните средства като представят счетоводни документи; 

 3. дават отчет пред Управителния съвет за извършените дейности и за 

постигнатите резултати. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 §1. (1) Първата категоризация на профилите се извършва на основа на 

постигнатите към момента на приемане на този Правилник резултати от последните две 

спортно-състезателни години. 

 (2) Финансирането по първата категоризация се предоставя за календарната 2015 

година. 

 

 Правилникът е приет от Управителния съвет на Българската федерация по 

фехтовка с Решение №1 по Протокол №40 от 17-18 април 2015 г. 

 


