
 „ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

ЧЛЕНОВЕ“ на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ) 

 

I. Общи положения 
 

1. Настоящите правила за оценка на дейността на спортните клубове членове на Българска 

Асоциация по Триатлон (БАТ) се утвърждават от УС на БАТ съгласно изискванията на 

Закона за Физическото Възпитание и Спорта  и Правилника за прилагането му.    

2. Прилагането на правилата за оценка на дейността на спортните клубове членове на БАТ се 

извършва по система от критерии в съответствие с Правилника за прилагане на ЗФВС и 

Наредба №3 от 02.04.2019г. за реда на финансовото подпомагане на дейности в областта 

на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата 

дейност.  

3. Клубовете по триатлон получат оценка за дейността си на база класирането в Държавните 

първенства, Балканските първенства, Европейските купи, Европейските първенства, 

Световните купи, Световните първенства и Олимпийските игри всяка година.  

4. Срокът за подаване на формуляра и необходимите документи е 10-ти Ноември на 

настоящата година.  

5. Към формуляра за оценка се предоставя договор със спортната база, в която спортният 

клуб развива дейността си и ще я развива в следващата година. Също така договори със 

спортно-педагогическите кадри, вписани в регистъра на ММС, отговарящи за спортно-

тренировъчната и спортно-състезателната дейности в клуба.  
 

II. Коефициенти  
 

1. Коефициент на отдалеченост – с него се умножават извоюваните от спортния 

клуб точки в Държавните първенства. Той зависи от разстоянието между 

седалището на клуба и мястото на провеждане на съответното първенство.  

СЪСТЕЗАНИЕ  
Отдалеченост в 
едната посока в 

километри.  

Коефициент на 
отдалеченост  

Държавни 
Първенства  

от 0 км до 50 км  1,1 

от 50 км до 100км  1,2 

от 100 км до 150км  1,3 

от 150 км до 200 км  1,4 

над 200 км до 250 км 1,5 

над 250 1,6 

Коефициентът на отдалеченост се взема от приложение №1. 

 

2. Коефициент на обхват -  с него се умножава резултатът от точките след 

прилагане на коефициента на отдалеченост. Той зависи от участниците на 

спортния клуб в отделните възрастови групи на Държавните първенства.  



 

 

 

 

 

 

 

III. Допълнителни точки  
 

1. Купа България – допълнителни точки се начисляват на първите 8 (осем) 

спортни клуба въз основа на класирането за купа България.  

Купа България Място  
Допълнителни 

точки (+) 

Позиции  

1-во място  200 

2-ро място  180 

3-ро място  160 

4-то място  140 

5-то място  120 

6-то място  100 

7-то място  80 

8-то място  60 

 

2. Международно участие – допълнителни точки от състезатели, взели участие в 

международни прояви като :  

- Балканско първенство – 20 точки 

- Европейска купа – 40 точки 

- Европейско първенство – 80 точки 

- Световна купа – 60 точки  

- Световно Първенство – 100 точки 

- Олимпийски игри – 200 точки 

Точките се добавят на брой състезатели, взели участие в изброените прояви за 

годината.  

 

* Приложение №1 се актуализира всяка година, в зависимост от градовете – 

домакини на ДП. 

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ  
Обхват - участие във 
възрастовите групи  

Коефициент на 
отдалеченост  

Държавни 
Първенства  

участие в 1 възрастова група 1,1 

участие в 2 възрастова група 1,2 

участие в 3 възрастова група 1,3 

участие в 4 възрастова група 1,4 

участие в 5 възрастова група 1,5 

участие в 6 възрастова група 1,6 


