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ПРАВИЛНИК ЗА РАНГЛИСТА И МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ ЗА 

СЕЗОН 2014-2015 

 

Глава 1 

Цели 

Чл.1. Целите, които си поставя настоящия регламент са следните: 

1. повишаване резултатите на нашите спортисти на международни 

състезания; 

2. стимулиране на най-добре класиралите се състезатели; 

3. стимулиране на участията в по-силни състезания и постигане на резултати 

на световно и европейско ниво. 

 

Глава 2 

Изготвяне на ранглистата 

Чл.2. (1) Точки за Ранглистата се вземат само от първенствата от 

Вътрешния спортен календар на БФФ. 

(2) Точките, получени в по-горна възрастова група, с изключение на 

младежи и девойки, които участват в мъже и жени, се умножават с коефициент 1.5, 

но само, ако състезателят е участвал и в собствената си възрастова група в рамките 

на същото състезание. 

(3) Точките от даден турнир отпадат при следващото му провеждане. Ако 

турнирът отпадне от календара, точките отпадат на датата на провеждането му през 

миналата спортно-състезателна година. 

(4) Състезателите, отпаднали от първия кръг, не получават точки за 

ранглистата. 

(5) При равен брой точки се вземат по-добрите класирания от последното 

състезание. При ново равенство - по-добрия номер в директната елиминация от 

последното състезание. 

 

Чл.3. Точки за ранглиста се получават както следва: 

От всеки кръг за Купата на България и от Държавното първенство: 

1 място 2 място 3 място 5 място 6 място 7 място 8 място 9 - 12 13 -16 

25 20 16 10 9 8 7 4 2 

 

 

Глава 3 

Участия в международни състезания и лагери 

  

Чл.4. При участие на Световно и Европейско първенство (СП и ЕП) по 

решение на Управителния съвет на БФФ, всички разходи се поемат от 

Федерацията. 

 

 

Чл.5. Участниците в международни състезания, различни от ЕП и СП, и 

лагери се определят от клубовете. Разноските за такива участия са за сметка на 

клубовете. 

  

Чл.6.(1) Заявките по чл. 5 се подават от клубовете в БФФ, както следва:  
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1. Принципна (за път, хотел и съдия) – най-късно до 30 дни преди 

състезанието; 

2. Окончателен списък на участниците – най-късно до 15 дни преди 

състезанието. 

(2) В случай на отказ от участие по неуважителни причини, причинените от 

това финансови загуби се заплащат на БФФ от отказалите се в срок не по-късно от 

следващото състезание от ВСК или МСК. При неплащане клубът не се допуска до 

участие. 

(3) При неспазване сроковете по този член, БФФ не подава заявки за 

съответното състезание или лагер. 

 

Чл.7. Български състезатели, които живеят в чужбина и желаят да се 

състезават за България трябва да бъдат картотекирани в български фехтовален клуб 

и да спазват всички наредби и правилници на БФФ. 

 

Глава 4 

Премиране 

 

Чл.8. При класиране до шесто място на ЕП и до осмо място на СП и 

Олимпийски игри, УС на БФФ ще приеме решение за премиране. 

 

Правилникът е приет от УС на 06.09.2014 г. 


