
П Р А В И Л А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА

ПО ВИДОВЕТЕ СПОРТ РАЗВИВАНИ ОТ
БЪЛГАРСКАТА ПАРАЛИМПИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

Първенствата на Република България имат за цел:
- Да популяризират спорта сред хората с увреждания и системното му

практикуване.
- Да излъчат шампионите на страната за съответната година.
- Да възпитават високи морални и волеви качества.
- Да спомогнат за оценката на развитието на спортовете в клубовете и в

национален мащаб.
- Да помогнат за селекцията на националните отбори.

II. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. Българската Паралимпийска Федерация притежава правата посочени в чл.
19 ал. 1 от ЗФВС върху държавните първенства и турнири.

2. Българската Паралимпийска Федерация ежегодно изготвя Държавен спортен
календар, който се утвърждава от УС на Федерацията.

3. Държавните първенства се организират, администрират и ръководят от БПФ
със съдействието на спортния клуб, на чиято територия се провеждат.

4. За всяка държавна проява, по предложение на Българската Параолимпийска
Асоциация, се назначава главен ръководител, главен съдия и главен
секретар и се определя броя на съдиите.

5. Клуба домакин на проявата осигурява подготовката на съоръженията,
останалия съдийски апарат и съдейства за осигуряване места за
настаняване и хранене на участващите отбори.

6. Българската Параолимпийска Асоциация съгласувано с домакина на
състезанието определят броя на участниците.

7. Промени в правилата и програмите на първенствата се извършват от
Българската Параолимпийска Асоциация.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ:

1. Право на участие във всички видове първенства имат лицензираните
спортни клубове, членове на Българската Паралимпийска Федерация .

2. На техническата конференция водачите на отборите представят техническа
заявка за участие на състезателите във вида спорт и по дисциплини,
предсъстезателен медицински преглед и документи за застраховка на
състезателите.



IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

1. За всички първенства, организирани от Българската Паралимпийска
Федерация същата заплаща разходите за съдийските хонорари, наем на
спортните съоръжения, организационни разходи, награди, хонорари на
обслужващ персонал, транспорт и медицинско обслужване.

V. ЖАЛБИ, КОНТЕСТАЦИИ И САНКЦИИ

1. Всички жалби, отнасящи се до редовността на състезателите и
провеждането на състезанието, се уреждат съгласно изискванията на Устава
и правилниците на Българската Паралимпийска Федерация.

2. Жалбите отнасящи се до редовността на провежданото състезание се
подават до 30 минути след провеждане на дадената дисциплина и
обявяване на резултатите до ръководството на състезанието с внесена сума
определена от УС на Българската Паралимпийска Федерация.

3. Жалбите и контестациите се разглеждат от жури д апел на състезанието.
Когато жалбата или контестацията е приета от жури д апела за основателна
внесената сума се възстановява на клубаа при неоснователна сумата се
заприходява в БПА.

4. Таксата за жалби и контестации е 50 (петдесет ) лева.

VI. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

1. Всички състезания, администрирани от Българската Паралимпийска
Федерация се провеждат в съответствие с правилниците на Международния
Параолимпийски Комитет, Международните спортни федерации и
Българските спортни федерации.

VII. КЛАСИРАНИЯ

1. ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ

2. Индивидуалното и отборното класиране се извършва в съответствие с
изискванията на Международния Паралимпийски Комитет, Българските
спортни федерации и Български футболен съюз.

3. В отборното класиране при индивидуалните спортове участват всички
класирани състезатели. Последният в класирането получава 1 точка,
класиралият се преди него получава 2 точки и т.н. Разликата между
първият и вторият състезател в индивидуалните спортове трябва да
бъде 2 точки.

4. В дисциплина с един участник не се дават точки за отборно класиране.
5. Комплексното класиране се извършва от сбора на точките от всички

спортове, възрасти и пол.
6. За комплексното класиране при д'артс – сбора на точките на отбора

разделен на брой участници.



- Класирането при индивидуалните видове спорт се извършва на основание
постигнатите резултати при измеримите спортове/ време, метри, килограми,
в зависимост от броя на участниците в съответната дисциплина/ и победите
при неизмеримите спортове.

- Сбора от точките в индивидуалното класиране/ в зависимост от вида спорт/
определят отборното класиране.

- Рекорди се регистрират само за съответния спортен клас на
състезателя/ката/.

2. КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ
- отборното класиране при колективните спортове се извършва в
съответствие с изискванията на Международния Паралимпийски Комитет,
Международните спортни федерации , Българските спортни федерации и
Български футболен съюз.

- Класирането при колективните видове спорт се извършва на основание
събраните точки от срещите между отборите, броя на победите и головата
разлика.

- Разликата между първият и вторият при класирането на отборите в
колективните спортове трябва да бъде 2 точки.

VIII. ЗВАНИЯ И НАГРАДИ

1. Победителите в отделните дисциплини получават званието „Шампион на
Република България” за .......... година.

2. Класиралите се на първите три места във всяка дисциплина по пол и
спортен клас се награждават с медали, плакети, грамоти, предметни награди.

3. Отборните победители до трето място се награждават с купи и/или плакети.

Настоящите правила са утвърдени на заседание на УС на БПФ с Протокол 7 от
18.10.2019 г.

БПФ


