Българска федерация по фехтовка
Правилник за критериите за категоризация на клубовете
Приет от УС на БФФ с Решение №2 по Протокол №53 от 13 юли 2016 г.; изменен с Решение №2 по
Протокол №70 от 8 август 2017 г.; изм. и доп. с Решение №2 по Протокол №84 от 23 юни 2018 г.,
изм. и доп. с Решение №3 по Протокол №101 от 21 август 2019 г.; изм. и доп. с Решение №1 по
Протокол №110 от 17 февруари 2020 г.

Приложение №2
към Протокол №110 от 17 февруари 2020 г.

ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ПО
ФЕХТОВКА
Предмет
Чл.1. Категоризацията на клубовете по фехтовка се извършва в съответствие с
изпълнението от страна на всеки клуб на определените в този Правилник критерии. За
изпълнението на всеки един от критериите всеки клуб получава определен брой точки,
като на клуба се присъжда категория в зависимост от събрания общ брой точки.
Видове критерии за категоризация
Чл.2. Критериите за категоризация са:
1. брой състезатели, участвали в състезания от вътрешния спортен
календар (ВСК) по възрастови групи;
2. брой отбори, участвали в състезания от ВСК по възрастови групи;
3. (изм. 23.06.2018 г.) квалификация на треньорския състав на клуба;
4. брой на развиваните в клуба профили;
5. постигнати резултати на международни състезания;
6. постигнати резултати в състезанията от ВСК.
Индивидуално участие на състезатели във ВСК
Чл.3. (1) Точките за брой състезатели, участвали в състезанията от ВСК се
изчисляват отделно за всяка възрастова група, като се взема предвид възрастовата
група, в която съответният състезател е картотекиран.
(2) За възрастовите групи „деца до 11 години“ и „деца до 13 години“ клуб
получава следния брой точки за състезателите, участвали в поне едно състезание от
ВСК през последната спортно-състезателна година: 15 точки на състезател, без
значение от общия брой на участниците.
1. (отм., 08.08.2017 г.)
2. (отм., 08.08.2017 г.)
3. (отм., 08.08.2017 г.)
(3) За възрастовата група „деца до 15 години“ клуб получава следния брой точки
за състезателите, участвали в поне едно състезание от ВСК през последната спортносъстезателна година: 20 точки на състезател, без значение от общия брой на
участниците.
1. (отм., 08.08.2017 г.)
2. (отм., 08.08.2017 г.)
3. (отм., 08.08.2017 г.)
(4) За възрастовата група „кадетки и кадети“ клуб получава следния брой точки
за състезателите, участвали в поне едно състезание от ВСК през последните две
спортно-състезателни години: 25 точки на състезател, без значение от общия брой на
участниците.
1. (отм., 08.08.2017 г.)
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2. (отм., 08.08.2017 г.)
3. (отм., 08.08.2017 г.)
(5) За възрастовата група „девойки и младежи“ клуб получава следния брой
точки за състезателите, участвали в поне едно състезание от ВСК през последните две
спортно-състезателни години: 20 точки на състезател, без значение от общия брой на
участниците.
1. (отм., 08.08.2017 г.)
2. (отм., 08.08.2017 г.)
3. (отм., 08.08.2017 г.)
(6) За възрастовата група „жени и мъже“ клуб получава следния брой точки за
състезателите, участвали в поне едно състезание от ВСК през последните две спортносъстезателни години: 20 точки на състезател, без значение от общия брой на
участниците.
1. (отм., 08.08.2017 г.)
2. (отм., 08.08.2017 г.)
Отборно участие във ВСК
Чл.4. (1) Точките за брой отбори, участвали в състезанията от ВСК се изчислява
отделно за всяка възрастова група:
(2) Точките, получавани от клуб за брой отбори са както следва:
1. за отбор деца до 13 години, участвал през последната спортносъстезателна година – по 30 точки за всеки отбор;
2. за отбор деца до 15 години, участвал през последната спортносъстезателна година – по 50 точки за всеки отбор;
3. (изм., 08.08.2017 г.) за отбор кадетки или кадети, участвал през
последната спортно-състезателна година – по 50 точки за всеки отбор, без значение от
възрастовата група на участниците в отбора;
4. (изм., 08.08.2017 г.) за отбор девойки или младежи, участвал през
последните две спортно-състезателни години – по 75 точки за всеки отбор, без значение
от възрастовата група на участниците в отбора;
5. (изм., 08.08.2017 г.) за отбор жени или мъже, участвал през последните
две спортно-състезателни години – по 100 точки за всеки отбор, без значение от
възрастовата група на участниците в отбора.
Разпределение на точките при смяна на клубна принадлежност
Чл.5. (1) (предишен текст на чл.5, изм. и доп., 23.06.2018 г.) Когато някой
състезател е сменил клубната си принадлежност, точките се разпределят между
напуснатия и приемащия клуб както следва:
1. за възрастовите групи „деца до 13 години“, „деца до 15 години“
а) за първата година – поравно между двата клуба;
б) за втората година – 75% за приемащия клуб и 25% за напуснатия клуб;
в) за третата година – изцяло за приемащия клуб.
2. за възрастовите групи „кадетки и кадети“, девойки и младежи“ и „жени
и мъже“:
а) за първата година – 25% за приемащия клуб и 75% за напуснатия клуб;
б) за втората година – поравно между двата клуба;
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в) за третата година – 75% за приемащия клуб и 25% за напуснатия клуб;
г) за четвъртата година – изцяло за приемащия клуб.
(2) (нова, 23.06.2018 г., доп. 21.08 2019 г.) Ал.1 не се прилага, ако състезателят е
имал принадлежност към напуснатия клуб за по-малко от две спортно-състезателни
години. В този случай точките се разпределят между приемащия клуб и отдаващия
клуб, в който състезателят е бил картотекиран минимум 2 г.
(3) (нова, 23.06.2018 г.) За възрастовите групи деца до 11 г., точките винаги се
получават изцяло от приемащия клуб.
Треньорски състав
Чл.6. (1) (предишен текст на чл.6, изм. и доп. 23.06.2018 г.) Клуб получава
точки за всеки треньор, участващ в тренировъчната дейност на клуба, и имащ сключен
с клуба трудов договор на пълно работно време, според квалификацията, както следва:
1. за треньор с висше спортно образование - 40 точки;
2. за треньор със средно специално спортно образование – 30 точки;
3. за инструктор по фехтовка с изкаран курс или школа към
Международната федерация по фехтовка, към Европейската конфедерация по фехтовка
или към БФФ – 16 точки
(2) (нова, 23.06.2018 г.) Клубът получава точки в размер наполовина на
размерите по ал.1 за треньорите, с които има сключени трудови договори на непълно
работно време.
(3) (нова, 23.06.2018 г.) За треньорите, с които няма сключени трудови договори
клубовете не получават точки.
Развитие на профили
Чл.7. Клуб получава по 10 точки за всеки профил, който клубът развива.
Постижения от международни състезания
Чл.8. Всеки клуб получава точки според постигнатите класирания на неговите
състезатели в международни състезания през последната спортно-състезателна година
както следва:
1. състезания за Европейката купа, кадети и кадетки, като, ако
състезанието е с коефициент 1.5, клубът получава половината от посочените долу
точки:
а) класиране в 32-ка – 100 точки;
б) класиране в 16-ца – 250 точки;
в) (изм. 23.06.2018 г.) класиране от пето до осмо място – 500 точки;
г) (изм. 23.06.2018 г.) за бронзов медал – 700 точки;
д) (нова, 23.06.2018 г.) за сребърен медал – 850 точки;
е) (нова, 23.06.2018 г.) за златен медал – 1000 точки.
2. състезания за Световната купа за девойки и младежи:
а) класиране в 32-ка – 250 точки;
б) класиране в 16-ца – 500 точки;
в) (изм. 23.06.2018 г.) класиране от пето до осмо място – 750 точки;
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г) (изм. 23.06.2018 г.) за бронзов медал – 1000 точки;
д) (нова, 23.06.2018 г.) за сребърен медал – 1150 точки;
е) (нова, 23.06.2018 г.) за златен медал – 1300 точки.
3. Световно и Европейско първенства за кадетки и кадети, девойки и
младежи:
а) класиране в 32-ка – 400 точки;
б) класиране в 16-ца – 750 точки;
в) (изм. 23.06.2018 г.) класиране от пето до осмо място – 1000 точки;
г) (изм. 23.06.2018 г.) за бронзов медал – 2500 точки;
д) (нова, 23.06.2018 г.) за сребърен медал – 2650 точки;
е) (нова, 23.06.2018 г.) за златен медал – 2800 точки.
4. състезания за Световната купа за жени и мъже:
а) класиране в 32-ка – 600 точки;
б) класиране в 16-ца – 900 точки;
в) (изм. 23.06.2018 г.) класиране от пето до осмо място – 1200 точки;
г) (изм. 23.06.2018 г.) за бронзов медал – 2400 точки;
д) (нова, 23.06.2018 г.) за сребърен медал – 2550 точки;
е) (нова, 23.06.2018 г.) за златен медал – 2700 точки.
5. Олимпийски игри, Световно и Европесйко първенства за жени и мъже:
а) класиране в 32-ка – 1400 точки;
б) класиране в 16-ца – 2600 точки;
в) (изм. 23.06.2018 г.) класиране от пето до осмо място – 2800 точки;
г) (изм. 23.06.2018 г.) за бронзов медал – 4000 точки;
д) (нова, 23.06.2018 г.) за сребърен медал – 5000 точки;
е) (нова, 23.06.2018 г.) за златен медал – 6000 точки.
6.(нова, 17.02.2020 г.) За състезатели, картотекирани в български клубове,
които участват на международни състезания от друга държава, клубовете не
получават точки за категоризация за техните класирания.

Постижения в състезанията от ВСК
Чл.9. (1) (предишен текст на чл.9, изм. и доп. 23.06.2018 г.) Всеки клуб
получава точки според постигнатите класирания на неговите състезатели и отбори в
състезанията от ВСК през последната спортно-състезателна година, както следва:
1. от 8-о до 5-о място, индивидуално и от 8-о до 4-о място, отборно – 20
точки;
2. 3-о място: индивидуално – 30 точки и отборно – 60 точки;
3. 2-о място: индивидуално – 50 точки и отборно – 100 точки;
4. 1-о място: индивидуално – 75 точки и отборно – 150 точки.
(2) (нова, 23.06.2018 г.) При отборни състезания, клубът на последния в
класирането отбор не получава точки.
Разпределение на точките от състезателни постижения при промяна на клубната
принадлежност
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Чл.10. (изм. 23.06.2018 г.) Когато постиженията по чл.8 и 9 са постигнати от
състезател, който е сменил клубната си принадлежност точките се разпределят между
напуснатия и приемащия клуб според предвиденото в чл.5.
Изисквания за присъждане на категория
Чл.11. Управителният съвет присъжда на клубовете категория според общия
брой получени точки както следва:
1. при над 3000 точки – първа категория;
2. при от 1000 до 3000 точки – втора категория;
3. при по-малко от 1000 точки – трета категория.

Преходни и Заключителни разпоредби
към промените, приети с Решение №2 по Протокол №84 от 23 юни 2018 г.
§1. Промените в чл.2, т.3, чл.5, 6 и 10 са в сила от сезон 2018/2019. При
категоризацията на клубовете за 2018 г. тези текстове ще бъдат прилагани според
предвиденото в тях отпреди промяната им.
§2. Промените в чл.8 и 9 имат обратна сила от началото на сезон 2017/2018 г.
При категоризацията на клубовете за 2018 г.тези текстове ще бъдат прилагани според
предвиденото в тях след промяната им.
Правилникът е приет от УС на БФФ с Решение №2 по Протокол №53 от 13
юли 2016 година.
Правилникът е изменен от УС на БФФ с Решение №2 по Протокол №70 от 8
август 2017 година.
Правилникът е изменен и допълнен с Решение №2 по Протокол №84 от
заседание на УС на БФФ, проведено на 23 юни 2018 г.
Правилникът е изменен и допълнен с Решение №3 по Протокол №101 от
заседание на УС на БФФ, проведено на 21 август 2019 г.
Правилникът е изменен и допълнен с Решение №1 по Протокол №110 от
заседание на УС на БФФ, проведено на 17 февруари 2020 г.

Страница 5 от 5

