БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ

НАРЕДБА
за провеждане на държавните индивидуални и отборни първенства и
турнири по модерен петобой, четирибой, трибой, двубой
2008 - 2012година
І. ЦЕЛ
ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ИМАТ ЗА ЦЕЛ:
- да стимулират развитието на модерния петобой в клубовете;
- да послужат за изява на млади и талантливи спортисти;
- да съдействат за повишаване на спортното майсторство на състезатели включени в
националните отбори за МЪЖЕ, ЖЕНИ, МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ и ДЕВОЙКИ;
- да определят Държавните индивидуални и отборни шампиони по модерен петобой,
четирибой, трибой и двубой за 2008 година;
- да послужат за осъществяване на обмяна на опит между спортните клубове, треньори
и съдии в страната;
- да спомагат за добро представяне на националните отбори в Световните, Европейски
първенства и квалификационни турнири за Олимпиадата през 2008 година в Пекин
- да спомогне за създаване на обективна ранг-листа на отделните възрасти.
ІІ. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
БФ “МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ” осъществява общо ръководство, финансово подпомага
първенствата, осигурява съдии, техническо обурудване и оказва методическа помощ при
провеждането им.
Държавните първенства и турнири се провеждат съгласно правилника на
Международната федерация по модерен петобой (UIPM) и настоящата наредба.
Държавните първенства и турнири се организират с помощта на клубовете по
модерен петобой, на чиято територия се провеждат.
Датите и местата на провеждане на Държавните първенства и турнири се определят
в зависимост от международните участия на националните отбори, и утвърждават от УС
на БФМП по предложение на треньорския съвет.
Държавните първенства през 2008 г ще се проведат в два кръга за възрастовите
групи Youth „С” „В” и „А”, както следва :
Youth”D” - мод.двубой - Първи и втори кръг
Youth”С” – мод.двубой – Първи кръг двубой - Втори кръг + стрелба
Youth”В” – мод.трибой – Първи кръг четирибой +фехтовка – Втори кръг трибой
Youth”А” – мод.четирибой – Първи кръг четирибой – Втори кръг + езда
Juniors
- мод.четирибой – Първи кръг и четирибой – Втори кръг петобой
Мъже и жени
– Първи кръг и четирибой – Втори кръг петобой
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие в Държавните първенства и турнири имат състезатели, членове
само на лицензирани спортни клубове по модерен петобой, които са вписани в
картотечния списък на съответния клуб (с дата, месец и година на раждане, домашен
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адрес и представен състезателен картон за всеки картотекиран), с платен членски
внос и преминали задължителния медицински преглед, не по-късно от 31.01.2008 година.
През текущата 2008 година могат да бъдат картотекирани нови състезатели само
ако не са участвали в състезания от името на други клубове по модерен петобой през
настоящата година.
Допълнително картотекираните състезатели трябва да бъдат вписани в
допълнителен списък с лични картони и представени в БФМП. В противен случай
състезателите нямат право на участие и класиране !!!
1. МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА – до 12 години –Youth”D”
ИЗИСКВАНИЯ
Право на участие имат момичета и момчета, родени след 01.01.1996 година –
двубой (плуване – 50 м, бягане – 600 м)
2. МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА – до 14 години – Youth”С”
ИЗИСКВАНИЯ
Право на участие имат момичета и момчета, родени след 01.01.1994 година –
двубой (плуване – 100 м, бягане – 1 000 м) и трибой(плуване – 100 м, бягане – 1 000 м. и
стрелба 10 изстрела прецизна).
3. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – до 16 години – Youth”В”
ИЗИКВАНИЯ
Право на участие имат юноши и девойки, родени след 01.01.1992 година –(плуване
трибой (плуване – 200 м, бягане – 2 000 м, стрелба – 20 изстрела) и четирибой (фехтовка,
плуване – 200 м, бягане – 2 000 м, стрелба – 20 изстрела)
4. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – до 18 години – Youth”А”
ИЗИСКВАНИЯ
Право на участие имат юноши и девойки, родени след 01.01.1990 година ––
четирибой – (плуване – 200 м, бягане – 3 000 м, стрелба – 20 изстрела - “Фехтовка” ) и
петобой (плуване – 200 м, бягане – 3 000 м, стрелба – 20 изстрела - “Фехтовка” и „Езда”
паркур с височина до 80 см.) .След представяне на лиценз за езда.
5. МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ – до 21 години - Juniors
ИЗИСКВАНИЯ
Право на участие имат юноши и девойки, родени след 01.01.1987 година –
четирибой (плуване – 200 м, бягане – 3 000 м, стрелба – 20 изстрела, “Фехтовка”) и
“Езда” за модерен петобой.
6. МЪЖЕ И ЖЕНИ
ИЗИСКВАНИЯ
Право на участие имат всички състезатели след 01.01.1986 година – четирибой
(плуване – 200 м, бягане – 3 000 м, стрелба – 20 изстрела, “Фехтовка”, модерен петобой и
“Езда”).
Забележка: В Държавни първенства , отборите имат минимален брой участници по
възрасти са както следва:
- до 12 год. – 4 състезателя
- до 14, 16, 18, 21 год. и мъже и жени – 3 състезатели
Поименните заявки за участие в Държавните първенства се приемат в писмен
вид по образец с представени ,Имената на състезателя, Дата на раждане и очаквано
постижение в дисциплината „Плуване”, най-късно до 5/пет/ работни дни от
определената дата на първенството. Информацията е необходима за изготвяне на
стартови листя и протоколи на състезанията.
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ІV. КЛАСИРАНЕ
ОТБОРНО
- Само предварително заявените на техническата конференция на съответното
състезание отбори/състезателите в тях/, имат право на точки за премиране в края на
годината !!! Важи правилото, по един отбор от спортен клуб.
- Точките са със стойност, както за индивидуално класиране, но с коефициент, равен
на броя на състезателите участващи в отбора..
- Вторите, третите и т.н.заявени отбори от един клуб, имат право на класиране, но
носят точки от състезателите си само от индивидуалното класиране, без коефициент.
- Заявените „първи”оборите получават точки за мястото на което са се класирали,
- За Youth”С”, отборния резултат се определя от сумата от трите най-добри резултата
на четиримата, предварително заявени състезатели.
ИНДИВИДУАЛНО
- В индивидуалното класиране модерен петобой за мъже, жени, младежи и девойки до
21 г. и Youth”А”, получават точки само, състезатели добили лиценз за езда !!!
- Участниците в състезание по модерен петобой, без лиценз за езда , се премират по
таблицата за модерен четирибой.
- Само състезател, стартирал във всичките дисциплини от комплекса на дадено
състезание, има право на класиране !!!
V. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
- разходите по организацията и провеждането на Държавните първенства и турнири
се поемат от БФ “Модерен петобой”;
- транспортните разходи на треньорите и състезателите до мястото на състезанието и
обратно са за сметка на участващите СК;
- транспорта на фехтовалната апаратура и съоръженията за стрелба са за сметка на
БФ “Модерен петобой”.
- БФМП поема разходите на участниците в ДП, както следва:
Youth”С”и “D” - на 4 момчета и 4 момичета, 2 треньора , или общо 10 души от клуб
Youth”B”,”А”, младежи и девойки до 21 г.мъже и жени – на 3 юноши и 3 девойки, 2
треньора, или общо 8 души от клуб.
За ограничаване на участието на неподготвени състезатели в ДП, клубовете
трябва да се съобразяват с минималните изисквания за постижения, за всяка
възрастова група. Състезатели, непокрили, минималните изисквания не се
финансират от БФМП в ДП през 2008 г.
- За състезатели,които не отговарят на изискванията на настоящата Наредба, СК си
поемат разходите по престоя !!!!
VІ. НАГРАДИ
На заелите от І-во до ІІІ-то място в индивидуалното и отборно класиране
БФ “Модерен петобой” осигурява награди, които могад да бъдат придметни или парични.
ЗАБЕЛЕЖКА : Промените в Наредбата за провеждане на Държавните първенства през 2008 г са
съобразени и приети на Разширено съвещание на УС и ТС на БФМП, състояло се на 08 и 09.11.2007
г. в гр.Пазарджик.
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