
 

                                                                                                             

 

 

Б Ъ Л Г А Р С К А   Ф Е Д Е Р А Ц И Я   П О  М О Д Е Р Е Н   П Е Т О Б О Й 

 

 

 

 

НАРЕДБА 

 

за финансиране на клубовете по модерен петобой, членове на 

федерацията, за постигнати спортни резултати  
Приета на ОС на БФМП на 31.01.2017г. 

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1/1/  С тази Наредба се определят условията и реда за разпределение на 

годишните финансови средства, отпуснати  от  Министерството на Младежта 

и спорта, за подпомагане на дейността на спортните клубове  /СК/  

 

Чл.2 /1/  Българска Федерация  по Модерен Петобой , ежегодно предлага на 

ММС  разпределението на отпуснатите годишни финансови средства, 

отговарящи на постигнатите резултати от спортните клубове през предходната 

година. 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.3 / 2 / Финансиране за дейността си имат спортните клубове, които  са 

членове на  Българска  Федерация по Модерен  Петобой  и са изпълнили 

задълженията си към нея, имат картотекирани състезатели и са заплатили 

годишен членски внос и такса за картотекираните състезатели. 

  

ІІІ.  РЕГЛАМЕНТ И ПАРАМЕТРИ НА ИЗЧИСЛЕНИЕ 

 

Чл.4 / 3 /    През годината един състезател  може да участва в толкова 

състезания и комбинации, колкото разрешава  утвърдената за съответната 

година  - НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА,  

и съгласно тази наредба се получават финансови средства за отчетени до шест 

крайни класирания на един състезател. 

 

Чл.5 / 3 /    Отборното класиране се финансира, както при индивидуалното, но 

умножено с коефициент равен на броя на състезателите участвали в отбора на 

съответната възрастова група, определен от Наредбата за провеждане на 

държавните първенства и турнири за предходната година на БФМП. 



 

Чл.6 / 3 /    Стойностите на класиранията на състезателите се вписват във 

формуляр №1 по отделно за всяка възрастова група в зависимост от крайното 

класиране от състезателния протокол и се оценяват, съответно по таблици 

1,2,3,4,5 и 6  / Приложение 1 / 

 

Чл.7 / 3 /    Спортните клубове  отчитат отборно класиране , във всяка 

възрастова група.  

 

Чл.8 / 3 /    При участие  на повече от един отбор във възрастова група, 

вторите, третите и т.н. заявени отбори от един клуб имат право на премиране, 

но получават без отборен коефициент. 

 

Чл.9 /3/    Само предварително обявените на техническата конференция 

„първи” отбори на СК начисляват  отборен  коефициент, независимо от това 

че вторите, третите и т.н отбори от същия клуб са заели по - предни места. 

 

Чл.10 / 3 /    При индивидуалното класиране в модерен петобой за мъже, 

жени, младежи и девойки до 21 г., премирането на  състезателите се 

осъществява по две таблици - с лиценз за езда и без лиценз за езда /таблица 

1/от приложение  3. 

 

 

Чл.11 / 3 /   В случаите , когато Държавното първенство се провежда за две 

възрастови групи с еднакви изисквания, като едно състезание с две 

класирания, състезателите от по-малката възрастова група  ползват двете 

крайни класирания. 

 

Чл.12 / 3 /  Коефициента за отдалеченост се определя според разстоянията 

по пътна карта и се отнася за класиранията на всеки отделен състезател, за 

всяко отделно първенство. 

 

 

 

Състезания Средна отдалеченост в 

една посока в /км/ 

Коефициент за 

отдалеченост 

Държавен спортен 

календар на БФМП 

От 0 км до 50 км  1.10 

От 50 км до 150 км 1.50 

От 150 км до 250 км 1.60 

От 250 км до 350 км 1.70 

Над  350 км 1.90 



Чл.13 / 3 /   Коефициент за обхват, се начислява за участие в повече 

възрастови групи. Коефициента се начислява  САМО,  ако  клубът  е  участвал 

и в двата кръга на ДП във възрастовата група. Възрастова група  да се тълкува  

участие ЗА ДВАТА пола  и е както следва: 

-  при  участие  в  една       възрастова  група 1.0 

-  при  участие  в  две         възрастови  групи 1.2 

-  при  участие  в  три         възрастови групи 1.3 

-  при  участие  в  четири   възрастови групи 1.4 

-  при  участие  в  пет         възрастови групи 1.5 

-  при  участие  в  шест      възрастови групи 1.6 

   

Чл.14 / 3 / Национални състезатели определени от БФМП и участвали през 

предходната година в официални международни състезания по Модерен 

Петобой, носят на  СК  допълнително точки, както следва: 

 

Таблица за определяне на точки за участия на ОИ, СП, ЕП, МТ и БП 

състезание възраст точки 
Балканско първенство  Youth B 20 точки 

Балканско първенство  Youth A 40 точки 

Международен 

турнир Youth A 50 точки 

Международен 

турнир Youth B 25 точки 

Международен 

турнир Junior 

100 

точки 

Международен 

турнир мъже и жени 

150 

точки 

Световна купа мъже и жени 

225 

точки 

Европейско 

първенство Youth B 50 точки 

Европейско 

първенство Youth A 75 точки 

Световно първенство Youth A 

100 

точки 

Европейско 

първенство Junior 

150 

точки 

Световно първенство Junior 

200 

точки 

Европейско 

първенство мъже и жени 

225 

точки 

Световно първенство мъже и жени 

300 

точки 

Олимпийски игри   

400 

точки 

 



Таблица за определяне на точки класирания на ОИ,СП,ЕП,СК,МТ и БП 

мъже-жени 

Класиране ОИ СП ЕП СК МТ БП 

1 2000 1500 1200 1200 800   

2 1800 1400 1100 1100 700   

3 1600 1300 1000 1000 600   

4 1500 1200 900 900 500   

5 1400 1100 800 800 400   

6 1300 1000 700 700 300   

7 1200 900 600 600 200   

8 1100 800 500 500 100   

младежи до 21г. 

Класиране ОИ СП ЕП СК МТ 

1   1200 1000   700 

2   1100 900   600 

3   1000 800   500 

4   900 700   400 

5   800 600   300 

6   700 500   200 

7   600 400   100 

8   500 300   50 

Youth A 

Класиране ОИ СП ЕП СК МТ БП 

1 1200 1000 700   400 300 

2 1100 900 600   350 200 

3 1000 800 500   300 150 

4 900 700 400   250 100 

5 800 600 350   200 75 

6 700 500 300   150 50 

7 600 400 250   100   

8 500 300 200   50   

Youth B 

Класиране ОИ СП ЕП СК МТ БП 

1     600   350 200 

2     500   300 150 

3     400   250 100 

4     350   200 75 

5     300   150 50 

6     250   100 25 

7     200   50   

8     150       



 

    Пояснение :  Класирането в щафетите - точките се разделят на две равни 

части от индивидуалното класиране за всяка възрастова група. 

 

 

ІV.   ОЦЕНКА  НА  ДЕЙНОСТТА  НА  СПОРТНИТЕ  КЛУБОВЕ 

ПО  МОДЕРЕН   ПЕТОБОЙ 

 

         Класиранията на състезателите от СК се отразява във формуляри ,  в 

които са отбелязани постигнатите резултати в Държавните  първенства през 

предходната година. Резултатите от класиранията на състезателите и отборите, 

се доказват само с протокол от проведено състезание, подписан  и подпечатан 

от Изпълнителния директор на БФМП. 

 

         Състезател картотекиран в повече от един СК  има право да участва,  да 

бъде класиран и награждаван в ДСК  и  МСК на БФМП , но не получава точки 

за разпределение на финансови средства за СК от класиране на ДСК и МСК. 

         

 

    Всяка година, при закриване на спортно-състезателния сезон на треньорски 

съвет се определя комисия за изчисляване на спечелените точки  от СК през 

сезона.  

          

 

 

 

  


