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„ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА 

И СЪСТЕЗАНИЯ ПО ТРИАТЛОН И НЕГОВИТЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ОТ ВЪТРЕШНИЯ СПОРТЕН КАЛЕДАР“ 

 на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ) 

1. Общи положения. 
Правилата за провеждане на Държавни първенства се прилагат при състезанията по триатлон, 

дуатлон и акватлон във вътрешния спортен календар на БАТ.  

Целите на Държавните първенства са:  

- Да създават условия за популяризиране на триатлона и неговите разновидности и 

константното му практикуване.  

- Да подпомагат клубовете и на национално ниво в изготвянето на оценката за развитието 

на триатлона и неговите разновидности.  

- Да излъчват Държавните шампиони във всяка възрастова група, във всяка специалност, 

комплексни победители, както и носителите на Купа България за съответната година.  

- Да допринасят за правилно, прозрачно и целесъобразно управление на състезателния 

процес.  

- Да подпомагат селектирането на състезатели за националните отбори.  

- Да възпитават етично българските триатлонисти.  

- Да мотивират състезателите за по-високи спортни постижения.  

2. Триатлон.  
Триатлонът е комбиниран и издръжлив спорт, който обединява три различни дисциплини в три 

различни сегмента: плуване, колоездене и бягане. Дистанциите на всеки сегмент се определят 

от типа състезание и възрастовата група на участника.  

Разновидности на триатлона:  

- Дуатлон - е комбинация от две дисциплини в три сегмента: бягане, колоездене и бягане. 

Тази последователност трябва да бъде спазена, за да се проведе състезание по 

изискуемите правила. Дистанциите на всеки сегмент се определят от типа състезание и 

възрастовата група на участника. 

- Акватлон - е комбинация от две дисциплини в три сегмента: бягане, плуване и бягане. 

Тази последователност трябва да бъде спазена, за да се проведе състезание по 

изискуемите правила.  Дистанциите  на всеки сегмент се определят от типа състезание и 

възрастовата група на участника. 

3. Ръководство и организация. 
Българска Асоциация по Триатлон притежава правата посочени в чл. 27, ал.1, т.4 и 5 от ЗФВС 

върху Държавните първенства.  

Всички Държавни първенства се провеждат съгласно настоящите правила, съобразени с 

изискванията на Международния съюз по триатлон (ITU). Управителния съвет, Генералният 

секретар и комисиите на БАТ са отговорни за тяхното спазване.  

Възлагането на домакинство за съответното Държавно първенство се осъществява от УС на 

БАТ. Предложения за домакинство, касаещи първенствата през следващата календарна 

година се изпращат от клубовете до БАТ в срок до 15 Ноември на текущата година.  

Държавните първенства се администрират, контролират и ръководят от БАТ и неговите 

комисии.  
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В Държавните първенства се извършва класиране по медали, първите трима от пол и 

възрастова група, и по точки- до 10-то място от пол и възрастова група за комплексното 

класиране.  

За всяко Държавно първенство УС на БАТ утвърждава: Главен съдия, Главен Ръководител и 

Делегат на шампионата.  

Клубът домакин подсигурява нужните условия (терен, база и/или трасе) за провеждането на 

състезанието. Клубът домакин подсигурява охрана- полиция, която да отцепи района, 

медицински пункт с линейка, спасител (съгласно „Наредба за водоспасителната дейност и 

обезопасяването на водните площи“ на Република България) и нужния брой доброволци за 

подпомагане на организацията. Генералният секретар и спортно-състезателната комисия на 

БАТ съдействат на домакина за подсигуряването на тези условия.  

Съдиите за Държавните първенства се подсигуряват от БАТ и се определят от съдийския 

комитет на БАТ.  

Преди всяко състезание, по време на техническата конференция се излъчва „комисия по 

кризисни ситуации и нарушения“. (Тази комисия се сформира за всяко състезание и е 

легитимна само за съответното състезание.)   

Задължително е присъствието на ръководителя на отбора или официално упълномощено лице 

на техническата конференция. 

Всякакъв вид рекламна дейност по време на Държавните първенства се извършва от/или/ чрез  

БАТ и с нейното изрично съгласие.  

Промени в настоящите правила, категории и дисциплини могат да се извършват на Общо 

събрание на БАТ и/или на Управителен съвет на БАТ. Редът за промени в настоящите 

правила:  

1. Входира се молба с предложения до БАТ с копие до: Спортно-състезателната комисия 

и Съдийската комисия по електронен път – имейл, подписана и подпечатана от 

представителя на клуба заявител. 

2. Тези два органа излизат със становище до УС на БАТ, в срок до 30 дни от датата на 

входиране на молба. 

3. УС на БАТ се произнася с мотивирано решение, с което може да внесе молбата за 

обсъждане на ОС или да откаже разглеждане.  

Само лицензираните клубове, членове на БАТ, могат да отправят молби за промяна на 

правилата за провеждане на Държавни първенства към БАТ.  

По изключение от горното правило, промяна в правилата за провеждане на Държавни 

първенства към БАТ се извършва съгласно изискванията на ITU, действащото българско 

законодателство и разпоредбите на ММС. 

Направените промени, одобрени от ОС, влизат в сила от следващата календарна година, а 

тези, които са по изключение в посочените случаи, влизат в сила незабавно. 

4. Изисквания за право на участие.  
Право на участие има всеки лицензиран спортен клуб, член на БАТ и неговите редовно 

картотекирани състезатели, след заплащане на годишния членски внос, такса картотека и 

такса участие. 

Членството в БАТ се осъществява на основание „Правилата за членство и лицензиране на 

спортен клуб“.  

Картотекирането на състезатели се извършва по „Правилата за регламентиране на статута на 

спортиста и за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права“ на БАТ.  
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Заявките за Държавните първенства се изпращат по електронен път до 7 дни преди 

техническата конференция, която се провежда ден преди първия състезателен полуден. 

Инструкциите и образец на заявката се намират в Приложение №1 от настоящите правила.  

По време на техническата конференция Главният съдия, Главният ръководител и Делегатът на 

състезанието имат право да променят началния час за съответния старт, интервали през които 

да стартират различните стартове, и организацията относно награждаването.  

В случай на кризисни ситуации „Комисията по кризисни ситуации и нарушения“ има правото да 

отмени старта, прекрати шампионата и/или премахне сегмент от дадена дисциплина. Това 

решение се взема единодушно от членовете на комисията.  

Кризисните ситуации са животозастрашаващи или ситуации, при които има предпоставки за 

възникване на инцидент, съгласно Приложение №2 от настоящите правила.   

На техническата конференция може да се премахне състезател от старт.  

Задължително е присъствието на ръководител или представител на отбора на техническата 

конференция. В случай, че на техническата конференция се наложи да присъства официално 

упълномощено лице, то следва ден преди провеждането и, клубът да изпрати по електронен 

път уведомително писмо, подписано от представителя на същия с информация относно кое ще 

е това лице. 

Всички състезатели участват в определената за тях възрастова група по картотека 

(Приложение №4). Позволено е състезател, картотекиран във възрастова група „Младежи и 

Девойки“  17 – 19 г. да вземе участие в дисциплините на възрастова група „ Мъже и Жени“ +19г. 

5. Финансови условия. 
За всички Държавни първенства, включени в Държавния спортен календар, БАТ заплаща 

разходите за организация, нужните съоръжения, съдийски хонорари, наеми и ако има други 

организационни разходи по първенствата.  

Клубовете участници организират и заплащат престоя си по време на първенството. 

Такса участие се заплаща за възрастови групи: „Бенджамин“, „Деца“, „Младша Възраст“,  

„Старша Възраст“, „Младежи и Девойки“ и  „ Мъже и Жени“ +18г.  

6. Възрастови групи.  
Възрастовата група на състезателя се определя от годината му на раждане (приложение №4). 

0. „Бенджамин“ 10 год. – и по-малки. 

1. „Деца“ 11 – 12 год.  

2. „Младша Възраст“ 13 – 14 год. 

3. „Старша Възраст“  15 – 16 год. 

4. „Младежи и Девойки“ 17 – 19 год.  

5. „Мъже и Жени“ +19г.  
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7. Дисциплини и дистанции на Държавните първенства. 
Дисциплини в триатлона – по специалности, по възрастови групи и по сегменти (приложение 

№4):  

Държавно първенство по триатлон -                            
Основна дистанция 

Възт.група     / Сегмент Плуване Колоездене бягане 

0 - Бенджамин  100 м. 2500 м. 500 м.  

1 - Деца  200 м.  5000 м. 1500 м.  

2 - Младша Възраст  400 м.  10000 м.  2500 м.  

3 - Старша Възраст  500 м.  15000 м.  3500 м.  

4 - Младежи и Девойки 750 м.  20000 м.  5000 м. 

5 - Мъже и Жени  1500 м.  40000 м.  10000 м. 

Комплексна щафета - Микс 250 м. 5000 м. 1500 м. 
 

Държавно първенство по триатлон -                                    
Спринтова дистанция 

Възт.група     / Сегмент Плуване Колоездене бягане 

0 - Бенджамин  50 м.  1500 м.  250 м.  

1 - Деца  100 м. 2500 м. 750 м.  

2 - Младша Възраст  200 м.  5000 м. 1500 м.  

3 - Старша Възраст  300 м. 75000 м.  2000 м.  

4 - Младежи и Девойки 400 м.  10000 м.  2500 м.  

5 - Мъже и Жени  750 м.  20000 м.  5000 м. 

Комплексна щафета - Микс 100 м. 2500 м. 750 м. 

8. Щафетни състезания  
- Щафетните състезания са смесени и съставени от 4 участници - 2 момчета и 2 момичета.  

- Подредбата на състезателите е следната: момиче, момче, момиче и момче. 

- В щафетните състезания могат да вземат участие състезатели от следните възрастови 

групи: „Юноши и Девойки Старша“, „Младежи и Девойки“ и „Мъже и Жени“.  

- Един спортен клуб може да участва само с един щафетен отбор.  

- Участниците трябва да се състезават с униформата на клуба. „Правилата за униформа и 

оборудване по време на състезание“. 

- Начинът на стартиране се извършва по точка 20 от настоящите правила.  

- Финиширането се извършва, когато последният участник премине финалната линия.  

- Всеки участващ отбор ще разполага с определено място в зоната за смяна. 
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- За щафетните състезания ще има определена „зона за предаване“ с дължина 15 линейни 

метра. В тази зона се извършва предаването на постовете чрез установяване на контакт с 

ръцете. Ако не бъде осъществен контакт или се извърши такъв извън зоната за предаване 

се налага санкция с време на следващия участник, след първия сегмент в зона за смяна Т1.  

- Само последният участник може да премине през финалната линия.   

- Общото време на отбор, е времето, засичано от старта на първия състезател до 

финиширането на последния.  

9. Санкции  
При неспазване на настоящите правила и срокове, клубовете заплащат глоба съгласно 

тарифите, утвърдени от УС на БАТ всяка календарна година.  

Състезател или отбор, който не се яви на награждаване или, който се яви на награждаване без 

спортен екип се наказва с отнемане на точките от класирането и лишаване от медал и други 

награди.  

Състезателите НЯМАТ право да се явяват на старт и награждаване с националната екипировка 

на БАТ на Държавните първенства и състезания в календара на БАТ (анцуг, шуба, трико, 

състезателен екип, летен и зимен екип, колоездачен клин и други…). 

При ползване на чужда състезателна карта и/или размяна на състезатели, клубът се наказва с 

лишаване от участие на Държавни първенства и състезания от вътрешния календар на БАТ за 

срок от една година от датата на налагане на санкцията.  

Заплащането на глобите се извършва по банков път от санкционирания клуб, в срок до 

следващата заявка за състезание или преди срока за картотекиране за следващата 

календарна година, само в случай, че санкцията е наложена на последното състезание от 

вътрешния спортен календар на БАТ. 

Клубове с неизплатени глоби от наложените им санкции, се наказват с временно недопускане 

до участие в състезания, до заплащането им. 

10. Протести. 
Подаване на протести по време на състезание се допускат в следните случаи:  

- При нарушаване на настоящите правила на БАТ и техническите правила на ITU.  

- Против данните, измерени от време-измервателния апарат-уредба.  

- При други случаи, създали условия за възпрепятстване на състезанието.  

Протестът се представя в писмен вид от Ръководителя на отбора (упоменат в заявката за 

състезание) до главното ръководство на състезанието, в състава на което влизат : делегатът 

на състезанието, главният съдия и главният ръководител. Това трябва да стане не по-късно от 

60мин. след установяване на нарушението. Писмото се придружава и от депозит съгласно 

тарифите, които се утвърждават от УС на БАТ всяка година.  

- Не се признава за доказателство – запис от фотоапарати или видеокамери и други 

технически съоръжения.  

- При наличието на съоръжение (фотоапарати, видеокамери и други), което е собственост и 

се използва от БАТ, чрез неговите официални лица, се допълва в писмото за протест 

желанието да се преразгледат записите и използват за доказателство.  

Протестът се разглежда от „Комисия по кризисни ситуации и нарушения“ на състезанието. При 

удовлетворяване на протеста, депозитът се възстановява и се информира за промяната, 

вследствие на исканията в писмото за протест.  
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Решенията на „Комисия по кризисни ситуации и нарушения“ са окончателни и не подлежат на 

обжалване.  

11. Класиране.  
- Класирането в Държавните първенства е индивидуално, отборно (мъже/жени) и комплексно.  

- Индивидуалните класирания, класиранията в щафетните състезания и разпределението на 

точките се извършват на основание постигнатите времена.  

- Точкуването в индивидуалните класирания е до 10-то място включително.  

- Точкуването в щафетните класирания е до 5-то място включително. 

- База на точкуване в индивидуалните касирания от 30 точки до 2 точки, както следва: 1-во 

място = 30 точки, 2-ро място = 20 точки, 3-то място = 10 точки, 4-то място = 8 точки, 5-то 

място = 7 точки, 6-то място = 6 точки, 7-мо място = 5 точки, 8-мо място = 4 точки, 9-то място 

= 3 точки и 10то място = 2 точки.  

- База на точкуване в щафетните класирания от 60 точки до 14 точки, от 1-во до 5-то място, 

както следва: 1-во място = 60 точки, 2-ро място = 40 точки, 3-то място = 20 точки, 4-то място 

= 16 точки и 5-то място = 14 точки.  

- Отборното класиране е по пол и се определя от сбора на точките от участниците във всички 

възрастови групи на първенството.  

- Комплексното класиране се определя от сбора на точките в отборното класиране на двата 

пола и точките от щафетните състезания.  

12. Звания и награди  
- Класиралите се състезатели на първите три места във всяка една възрастова група от пол, 

се награждават с медали. (1-во място – златен медал, 2-ро място – сребърен медал и 3-то 

място – бронзов медал)  

- Отборните победители по пол от общо всички възрастови групи до трето място се 

награждават с купи.  

- Комплексните победители от общо всички възрастови групи до трето място се награждават 

с купи.  

- Класиралите се щафети на първите три места се награждават с медали. (1-во място – 

златен медал, 2-ро място – сребърен медал и 3-то място – бронзов медал). 

- Звание „Шампион на Република България“ за съответната година получават победителите 

от всяка възрастова група в двата пола във всички дисциплина в триатлона.  

13. Специални купи и награди.  
- От сбора на точките от всички Държавни първенства се определя носителят на КУПА 

„България“ и годишното класиране на клубовете- членове на БАТ.  

- Ежегодно на първите три клуба по точките от КУПА „България“ се връчват специални купи и 

награди. Връчването на тези купи се извършва на годишното общо събрание на БАТ.  

- Всяка година се излъчват най-добрите триатлонисти от всяка възрастова група и пол. 

Спортно-състезателният комитет съставя протокол-доклад с успехите и резултатите на  



 

9 
 

триатлонистите с най- високи успехи от всяка възрастова група и пол, спрямо постигнатите 

точки. УС на БАТ взема решение кои състезатели да бъдат избрани за най-добрите 

триатлонисти за съответната година.  

- Състезатели, постигнали над 120 точки в настоящата година и над 100 точки от предходната 

година във възрастовите групи „Младежи и Девойки“ и „Мъже и Жени“, получават званието 

„Кандидат - Майстор на Спорта“ и стипендия за следващата година (приложение ….). 

- Звание „Майстор на Спорта“ получава състезател с постижение над 140 точки в настоящата 

година и носител на звание „Кандидат – Майстор на спорта“ през предходната година във 

възрастовите групи „Младежи и Девойки“ и „Мъже и Жени“, както и стипендия за 

следващата година (приложение ….). 

14. Организация по време на Държавно първенство.   

14.1. Поведение на състезателите.  

Всеки картотекиран състезател притежава състезателна карта, издадена от БАТ, в която 

фигурират данните му: трите имена, дата на раждане, възрастовата група, в която е 

картотекиран, клубът в който е картотекиран,  снимка и номер на картотека. Състезателната 

карта удостоверява, че спортистът е картотекиран в клуб член на БАТ и дава право той да 

бъде допуснат до състезания от вътрешния спортен календар на БАТ. 

Всеки състезател трябва да притежава и да носи състезателната си карта по време на 

състезания от вътрешния календар на БАТ, за да удостовери чрез нея самоличността си. 

Всеки състезател трябва да:  

- Демонстрира спортен дух по време на състезание.  

- Носи отговорност за собствената си сигурност и тази на другите състезатели. 

- Познава и спазва настоящите правила. 

- Познава  трасето на състезанието.  

- Спазва инструкциите на официалните и технически лица.  

- Спазва правилата за движение.  

- Се отнася с уважение към другите състезатели, официалните лица, техническите лица, 

треньорите, доброволците и зрителите на състезанието. 

- Да информира официалните лица при отказване по време на състезание.  

- Да се състезава без странична помощ освен тази, предоставена от официалните или 

техническите лица.  

- Не показва каквато и да е политическа, религиозна и сексуална ориентация по време на 

състезание.  

- Не употребява обиден език.  

- Информира при направено нарушение от негова страна техническите или официалните 

лица.  

- Опазва околната среда в района, където се провежда състезанието.  

- Не се възползва от водещите превозни средства на даден сегмент, с цел постигане на по- 

високи резултати. 

- Спазва трасето и индикациите по него.  

- Не използва каквото и да е комуникационно средство по време на състезанието.  

- Не използва средства или начини за разсейване на другите състезатели участници в 

състезанието.  

Всеки състезател може да получи помощ от техническите, официалните или организационните 

лица по време на състезание, изразяваща се във: вода, хранителни продукти и медицинска 

помощ. Техническата помощ може да се предостави само на състезателите от възрастова 

група „Бенджамин“ и „Деца“.    
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Всеки състезател може да получи преди старт техническа помощ, изразяваща се във 

предоставяне помпа за въздух, гуми и друга техническа помощ. 

Състезателите нямат право да споделят или предоставят техническа екипировка на друг 

състезател, който се състезава в същата категория и старт.  

Състезател няма право да подпомага физически друг състезател по време на състезание, с 

цел постигане на по- високи резултати. При осъществяването на такава, състезателят 

извършил нарушението ще бъде декласиран.  

Всичко свързано с допинговия контрол се определя по действащите държавни разпоредби в 

тази област и антидопинговите правила на БАТ.  

14.2. Време и резултати  
Общото време на всеки състезател се изчислява от момента, в който стартира, до момента, в 

който финишира състезанието. Времето, което е използвано в зоните за смяна е част от 

общото време.  

Времената в различните сегменти от състезанието се определят, като частично време или 

сплит. Всяко такова време започва с влизането в зоната за смяна и завършва с излизането от 

зоната за смяна.  

Във всяко състезание има две влизания и излизания в зоната за смяна преди и след сегмент, 

които се наричат Т1 и Т2.  

В официалните резултати след последния класиран участник се вписва следната информация 

(ако има такава): 

- DNF = състезатели, които не са финиширали. Времената им се описват до междинното 

време или сплита, в който са се отказали.  

- DNS = състезатели, които не са стартирали, но са в старт листата.  

- DSQ = състезатели, които са декласирани. Нямат право на вписване на време на нито 

един сплит преди декласирането.  

- LAP = състезатели, които са изпреварени в сегмента колоездене от първия състезател в 

надпреварата в същата категория и дисциплина. Времената им се вписват до частичното 

време или сплита, в който са изпреварени.  

В официалните резултати се вписва дисциплината, категорията, метрите на всеки сегмент, 

брой обиколки в даден сегмент, температура на въздух и вода, разрешен или забранен 

неопрен, името на главния съдия, името на делегата на състезанието и името на главния 

ръководител на състезанието. Ако има санкционирани състезатели, имената им и наложената 

санкция се вписват в протокола с официалните резултати.  

Структурата на официалните резултати се оформя на български език, като протокол със 

следното задължително съдържание: 

1. Позиция-място в класирането.  

2. Име и фамилия на състезателя.  

3. Година на раждане на състезателя. 

4. Име на клуба, към който е картотекиран.  

5. Номер на състезателя. 

6. Времената на отделните сплитове. 

7. Общото време. 

8. Точките, които носи даден състезател в определената позицията. 

Официални резултати се считат за такива, когато се разпишат от: делегата, главния съдия и 

главния ръководител на състезанието – до 72 часа от финиширането на състезанието.  
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14.3. Униформа по време на състезание  
Всеки състезател е длъжен да спазва „Правилата за униформа и оборудване по време на 

състезание“ на БАТ.  

Състезателите, участващи в състезание от вътрешния календар на БАТ, са длъжни да 

участват с униформа по време на цялото състезание, без да я свалят изцяло или частично от 

себе си.  

Униформата се определя според вида състезание и сегментите в него.  

14.4. Оборудване и номерация  
Всеки състезател носи отговорност за оборудването и екипа си и трябва да е запознат с 

настоящите правила.  

Преди всяко състезание се определя стартовият номер на всеки участващ състезател.  

На всеки състезател се предоставят стикери с неговия състезателен номер. Състезателят 

трябва да залепи номера си на колелото и каската, с които ще вземе участие (при сегмент 

колоездене) и да постави обозначение с номер на двата крака и двете ръце чрез стикер-

ваденка (в дисциплини триатлон и акватлон). В дисциплина дуатлон се използва колан, който 

се закача на кръста с нужната номерация.  

Състезателят е длъжен да пази стикерите с номерацията си до финиширане на състезанието.  

Техническите лица на състезанието ще проверяват всеки състезател за нужното оборудване и 

номерация и ще проверяват състезателната карта. 

14.5. Разрешен/забранен Драфтинг (drafting).  
- Драфтингът е разрешен във всички възрастови групи и специалности, освен във възрастова 

група „Мъже и Жени“ в състезания с дълга дистанция.  

- Драфтингът е забранен в „Зоната на драфтинг“ след водещото моторно превозно средство 

във всички възрастови групи и специалности в триатлона.  

- Драфтингът е забранен между различните пола във всички възрастови групи и 

специалности. Изключение са състезателите от следните възрастови групи: „Бенджамин“, 

„Деца“ и „Юноши и Девойки младша възраст“.   

- Драфтингът е забранен със състезател, който е със различен брой обиколки. 

15. Санкции по време на Държавно първенство.  
За нарушаване на настоящите правила, правилата на Международния съюз по триатлон (ITU) 

или неспазване на инструкциите на техническите лица по време на състезание от вътрешния 

календар на БАТ, състезателят получава санкция. В Приложение № 3 са описани 

нарушенията.  

Възможни санкции по време на състезания:  

- Устно предупреждение.  

- Санкция с време.  

- Декласиране.  

Делегатът и съдиите на състезанието са органите, които могат да наложат санкции. 

15.1. Устно предупреждение.  
Целта на устното предупреждение е да информира състезателя за бъдещо нарушение, което е 

възможно да извърши или повтори с по-изявен характер.  
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Това предупреждение служи да алармира състезателя, че трябва да поправи нарушението и 

да не го повтаря.  

Тази санкция се налага когато:  

- Нарушението е неволно и не застрашава сигурността на останалите състезатели.  

- Техническото лице тълкува действията на даден състезател, като предпоставка за 

нарушение.  

- Нарушението не е довело до никаква преднина или подобряване състоянието на 

състезателя.  

- Техническото лице сметне за редно да използва този тип санкция.  

Техническото лице предупреждава състезателя по следния начин:  

1. Подава сигнал със свирка и казва номера на състезателя.  

2. Спира състезателя, ако е належащо.  

3. Изисква коригиране на поведението на състезателя и преустановяване на действията 

довели до нарушението. 

15.2. Санкции с време.  
Целта на тази санкция е да предупреди състезателя, че нарушава правила преди да бъде 

декласиран.  

Санкцията с време предхожда санкцията декласиране, като се смята, че може да се налага за 

леки нарушения.  

Санкцията с време се изпълнява в наказателната зона (penalty area).  

Съдиите решават кога един състезател да получи санкция с време.  

Съществуват два вида нарушения, които се санкционират с време:  

1. Нарушение поради „drafting“.  

2. Други нарушения. 

Времетраенето на санкция с време:  

1. Нарушение поради „drafting“: 

- 5‘ мин. за състезания по триатлон с дълга дистанция във възрастова група „Мъже и 

Жени“.  

- 2‘ мин. за състезания по триатлон със стандартна дистанция във възрастова група 

„Мъже и Жени“. 

- 1‘ мин. за всички останали.  

2. Други нарушения:  

- 1‘ мин. за състезания с дълга дистанция. 

- 15‘‘ сек. за състезания с основна дистанция и дуатлон 

- 10‘‘ сек. за състезания със спринтова дистанция и акватлон.  

Техническите лица определят кога и каква да бъде наложената санкцията с време според 

нарушението на състезателя.  

Начин на обявяване на санкция с време:  

1. Санкции наложени за нарушения поради „drafting“:  

- Трябва да бъдат изпълнени в зоната за нарушения на сегмента - колоездене.  

- Техническото лице подава сигнал със свирка, показвайки синя карта и произнася силно 

и отчетливо на български език - номера на състезателя и думите „Санкция поради 

drafting, спри в следващата зона за нарушения“. Лицето трябва да е сигурно, че 

състезателят е разбрал за наложената санкция.  

2. Други нарушения:  
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- Санкции наложени за нарушения, изпълнени в зона за смяна (Т1): Състезателят 

трябва да изпълни санкцията преди да вземе екипировката си за следващия сегмент. 

Техническото лице застава до определената позиция на състезателя в зоната за смяна, 

подава сигнал със свирка и показва жълт картон. След изтичането на определеното 

време, лицето дава разрешение на състезателя да си вземе екипировката и да 

продължи състезанието.  

- Санкции наложени за нарушения, изпълнени в зона за нарушения в сегмент 

бягане: техническото лице записва на бяла дъска с черен маркер номера на 

състезателя, на когото му се налага санкцията с време. След номера се изписва “х” и 

брой пъти ако има наложени повече от една санкция и буква, която обяснява типа 

санкция. Всеки състезател е отговорен да следи таблото и проверява за номера си на 

него.  

D 
Слизане от колелото 
преди обозначената 
линия.  

E 
Оборудване извън кутията в 
зоната за смяна. 

S 
Неприлично държание по 
време на сегмента 
плуване 

L 
Хвърля отпадъци на места, 
различни от обозначените.  

M 
Качване на колелото 
преди обозначената 
линия.  

К 
Санкция с време в сегмент 
колоездене.  

V Други   

 

Процедурата на изпълнение на санкции с време е следната: 

Състезателят трябва да следва инструкциите на техническото лице след като види жълт или 

син картон.  

 

1. Санкции с време в зона за смяна Т1 за извършени нарушения до този етап: 

- Техническото лице показва жълт картон на състезателя, който е направил нарушението 

в определената му позиция в зоната за смяна. Състезателят трябва да спре и да не 

пипа екипировката си. Техническото лице стартира засичането на времето на 

съответната санкция и след изтичането му, допуска състезателя до екипировката. Ако 

състезателят започне да се екипира преди изтичане на времето, времето спира да тече 

докато той не застане неподвижен.  

- След като времето изтече, техническото лице дава разрешение на състезателя с 

команда „продължавай“ .  

 

2. Санкции с време в зона за нарушения в сегмент колоездене:  

- Състезателят получава син картон, след като е извършил нарушение поради драфтинг.  

- Състезателят има задължение да спре в зоната за нарушения, за да му бъде наложено 

наказание поради извършено нарушение – драфтинг. При неспазване, състезателят се 

декласира.  

- След влизане в зоната за нарушения в сегмент колоездене, състезателят трябва да 

слезе от велосипеда и да заяви номера си на официалното лице. След изчерпване на 

времето на санкцията техническото лице дава разрешение на състезателя с команда 

„продължавай“. Докато тече времето на наложената санкцията, състезателя трябва да 

стои до велосипеда си, без да извършва каквито и да е действия, освен да пие или да 

се храни с наличните средства по него и по велосипеда. При излизане от зоната за 

нарушения времето се спира докато не влезе отново.  

 

3. Санкции с време в зоната за нарушения в сегмент бягане:  

- Номерът на състезателя е ясно изписан на дъската в зоната за нарушения.  

- Наложените наказания за извършените нарушения в сегмент колоездене, различни от  

тези наложени за  нарушение поради драфтинг, се изпълняват в зоната за нарушения в 
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сегмент бягане. Този тип нарушения се обозначават с буквата „К“ след номера на 

състезателя.  

- Състезателят решава кога да спре в зоната за нарушения, ако има повече от една 

обиколка в сегмента бягане. При една обиколка, състезателят се задължава да спре в 

зоната за нарушения. Ако не го стори следва да бъде декласиран.  

- Състезателят спира в зоната за нарушения и съобщава на техническото лице номера 

си и броят санкции, които ще изпълни. След изтичане на времето на санкцията, 

техническото лице дава разрешение с „продължавай“.  

- Състезателят не трябва да излиза от зоната за нарушения, ако го стори времето спира 

докато не се върне в зоната.   

- След изпълнението на санкцията, номерът на състезателя за зачерква с „х“ от 

техническото лице или се понижава броят на санкциите, които трябва да изпълни, при 

наличието на повече от една. Всеки състезател може да избере колко санкции на един 

път да изпълни, но този избор се дава при наличието на повече от една обиколка.  

- Преди финиширането трябва да бъдат изпълнени всички нарушения.  

При нарушения в щафетните състезания, санкциите с време на даден състезател могат да се 

изпълняват от друг, ако този не е състезателят от последния пост в щафетата.  

15.3. Декласиране  
Декласирането е санкция, която се налага за сериозни нарушения свързани със сигурността, 

равенството и резултата и не могат да бъдат поправени.  

Състезател, който е декласиран или знае, че ще бъде декласиран може да продължи 

състезанието.  

Ръководителят на отбора има право да подаде контестация за наложената санкция – 

декласиране, след като състезателят финишира и официално се съобщи санкцията. 

Декласиране се използва:  

- Когато нарушението е умишлено.  

- Когато нарушението е предизвикало или предизвиква опасност.  

- Когато състезателят не поправя действията си, представляващи нарушение след устно 

предупреждение.  

- Когато не се спазват инструкциите на официалните лица.   

- Когато състезателят ползва или му е предоставена външна помощ.  

- Когато състезателят разполага с два жълти картона.  

- Когато официалните лица сметнат, че състезател заслужава налагане на такава санкция.  

Действия, които се случват при декласирането:  

1. Техническото лице подава сигнал със свирка и показва червен картон.  

2. Техническото лице съобщава номера на състезателя и думата „декласиран“.  

3. Техническото лице може да закъснее с обявяването, поради мерки за сигурност.  

4. Техническото лице информира главния съдия, че състезателят е декласиран, след като е 

преминал финиша. След това се информира официално състезателя и ръководителя на 

клуба или треньора.  

Всеки санкциониран състезател има право да подаде контестация чрез ръководителя на 

отбора си във вид и срок упоменати в настоящите правила, освен ако нарушението е поради 

„drafting”.  

16. Плуване, като сегмент от дисциплината.  
Плуването, като сегмент от състезание трябва да се извършва във води, които гарантират 

сигурността и здравето на състезателите.  
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Делегатът на състезанието трябва да представи на Управителния съвет на БАТ протокол от 

анализ на водата с дата 7 дена преди извършването на състезанието и разрешение от 

нужните органи, че е позволено да се плува или, че се разрешава плуването само за 

състезанието. При лошо качество на водата, „Комисия по кризисни ситуации и нарушения“ 

взема решение относно този сегмент от състезанието. 

Делегатът на състезанието трябва да предостави протоколи от анализи на водата 1 месец 

преди провеждането на състезанието, както и документи, че нужните органи позволяват 

организирането на това състезание.  

16.1. Общи правила в сегмента плуване 
Състезателят може да плува с избран от него стил. Може да върви или бяга по дъното на 

водното корито в началото и края (влизане – излизване от водата). Може да спира и стъпва по 

дъното, но без да се възползва от това. Може да пипа или хваща за буя, лодката или коридора, 

но без да се възползва от това.  

Състезателят трябва да измине нужното разстояние (трасе) , самостоятелно и без външна 

намеса.  

При нужда от медицинска помощ или желание за отказване, състезателят спира и вдига ръка.  

Състезателите трябва да показват спортен дух и да не възпрепятстват друг състезател, като се 

възползват от позицията и усилията. Това може да предизвика нарушение и доведе до санкция 

с време.  

16.2. Температура на водата  
Използването на неопрен може да бъде задължителен, позволен или забранен в зависимост от 

температурата на водата и дистанцията в сегмента плуване.  

Дистанция  Забранен над  Позволен между  Задължителен под  

До 1500м  20°C 20 – 15,9°C 15,9°C 

Над 1500м  22°C 22 – 15,9°C  15,9°C 

 

Делегатът и Главният Съдия на състезанието могат да разрешат или забранят ползването на 

неопрена, когато температурата на водата се намира в диапазон - позволен.  

Температурата на водата се измерва 1 час преди първия старт.  

Температура на водната под 10 градуса води до отменяне на сегмента плуване. Също така, 

при вълнение от над 3 бала. 

17. Колоездене, като сегмент от дисциплината. 
Колоезденето трябва да се състои на трасе-път, което да е затворено за външни лица и/или 

моторни и други  превозни средства и което да гарантира сигурността на състезателите, 

организаторите и зрителите.  

17.1. Общи правила  
Състезателят не може:  

- Да блокира друг състезател. 

- Да се състезава без екипировка или частично смъкната екипировка. 

- Да продължи състезанието без велосипед.  

- Да използва друго велосипед, който не е регистриран.  

 Състезателят е длъжен:  

- Да спазва правилата за движение по време на състезанието.  

- Да опознае трасето преди състезанието.  
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- Да се върне в състезателното трасе, ако го е напуснал. Това трябва да се осъществи от 

напуснатото място или такова, което не му дава преднина. При възползване от тази 

преднина състезателят ще бъде санкциониран с време. 

- Да се движи и състезава по безопасен начин.  

Превозното средство – велосипед, с което състезателят ще участва в дадено състезание 

трябва да спазва изискванията на ITU и „Правилата за униформа и оборудване по време на 

състезание на БАТ“.  

Велосипедите на всеки участник ще бъдат проверявани от технически лица преди вкарването 

им в зоната за смяна.  

Всички състезатели трябва да си оставят велосипеда и нужната екипировка в зоната за смяна 

преди посочения час на затваряне на същата.  

Състезател, който е изпреварен от първия в надпреварата от същата категория, дисциплина и 

пол, се отстраняват от състезанието (LAP) с изключение на състезания по триатлон с основна и 

дълга дистанция.  

17.2. Драфтинг – зона на драфтинг.  
Драфтингът, означава влизане с велосипеда в зоната зад друг състезател, с цел да не бъде 
изпреварен, това е нареченото „возене“ (използва се въздушната струя на предния 
състезател). Също така се счита за драфтинг, ако даден състезател влезе в зоната зад 
моторно превозното средство, което води сегмента - колоездене.  

Съществуват два вида моторни превозни средства, смятани за водещи: мотоциклет и 
автомобил.  

Зона на драфтинг:  

- „Зона драфтинг“ в дългите дистанции е с дължина 12 линейни метра от предната гума на 

състезателя отпред. Състезателят разполага с 25 секунди, за да изпревари или напусне 

зоната на драфтинг.  

 

- „Зона драфтинг“ зад мотоциклета, който води сегмента е с дължина 15 линейни метра. 

При навлизане в зоната на драфтинг, състезателят незабавно трябва да я напусне. Това 

се прилага на всички състезания и дистанции. 

- „Зона драфтинг“ зад автомобила, който води сегмента е с дължина 35 линейни метра. 

При навлизане в зоната на драфтинг, състезателят незабавно трябва да я напусне. Това 

се прилага на всички състезания и дистанции. 
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Примери на драфтинг:  

 

- На това изображение, състезател „В“ се намира в зоната на драфтинг на състезател „А“. 

Състезател „В“ трябва да изпревари състезател „А“ в регламентираното време, ако не го 

стори ще бъде санкциониран. Това се прилага при забранен драфтинг. 

 

 

 

 

 

- На това изображение състезател „А“ и „В“ не са в нарушение и се намират на допустимото 

разстояние. Но състезател „C“ се намира в зоната на драфтинг на състезател „В“, ако не го 

изпревари в регламентираното време ще бъде санкциониран. Това се прилага при 

забранен драфтинг. 

17.3. Условия на забранен драфитинг.  
- Състезателят може да влезе в зоната на драфтинг на друг с цел изпреварване.  

- Възможно е влизането в зоната на драфтинг, ако с това действие се предотврати злополука.  

- Разрешено е влизането в зоната на драфтинг, ако състезателят се намира при входа или 

изхода на зоната за смяна.  

- Разрешено е влизането в зоната на драфтинг при остри завои на трасето.  

- Разрешено е влизането в зоната за драфтинг в разрешени зони от Главния съдия. 

17.4. Условния за изпреварване. 
- Състезател се счита за изпреварен, когато изпреварващият размине предната гума на 

изпреварвания.  

- Изпревареният състезател трябва незабавно да излезе от зоната за драфтинг на 

изпреварващия състезател. При опит за изпреварване преди да е излязъл от тази зона, се 

счита за нарушение поради драфтинг. 

- Ако изпревареният състезател не напусне зоната на драфтинг в регламентираното време се 

счита за нарушение поради драфтинг. 

- По време на техническата конференция, Главният съдия ще съобщи страната, от която ще 

се извършват изпреварванията, от дясно или от ляво.  

- При неуспешно изпреварване е възможно да се получи ситуация на блокада, ако други 

състезатели желаят да изпреварят. Състезателят или състезателите, които предизвикат 
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такава блокада трябва да се отдалечат един от друг (излизане от зоната на драфтинг) и 

застанат от противоположната страна, указана за изпреварване. При нарушаване на това 

указание се санкционират с време.    

17.5. Зона за смяна на капли – „Wheel Station”. 
- По време на всяко състезание по триатлон и дуатлон, в което колоезденето е сегмент от 

него, трябва да има определена зона за смяна на капли „Wheel Station”. Тя се определя от 

Делегата и Главния съдия на състезанието и се съобщава на техническата конференция и 

състезателния брифинг.  

- Зона за смяна на капли „Wheel Station” е място, където всеки състезател, който ще вземе 

участие в дадена дисциплина и категория може да си остави резервните капли. Те ще 

трябва да бъдат идентифицирани с номера на състезателя, името и фамилията му. 

- В зоната за смяна ще има техническото лице, което да охранява каплите и следи начина, по 

който се извършва смяната на капла.  

- Смяна на капла се извършва само от състезателя, без външна помощ или тази на 

техническото лице. При възрастовите групи „Бенджамин“ и „Деца“ е позволена техническата 

помощ при смяна на капла.  

18. Бягане като сегмент от дисциплината.  
Сегмента бягане  се състои на трасе, което да е затворено за външни лица и/или моторни и  

други превозни средства и гарантиращо сигурността на състезателите, участници в 

организацията и зрителите.  

 

- Състезателят може да бяга или върви.  

- Състезателят трябва да носи колан със стикер отпред в дисциплината дуатлон.  

- Състезателят не може да пълзи.  

- Състезателят не може да бяга изцяло или частично съблечен. 

- Състезателят не може да бяга с каска.  

- Състезателят не може да се възползва от фиксирани елементи, за да извърши завоите, като 

огради, дървета, пътни заници и други.  

- Състезателят не може да бъде придружаван по трасето от лица, като: треньори, зрители, 

роднини, моторни и други превозни средства.  

- Състезателят не може да бяга заедно с други състезатели, които са една или повече 

обиколки пред него. 

- Състезателят не може да напуска определеното трасе за сегмента бягане. При напускане, 

трябва да се върне и стартира от напуснатото място или такова, което не му дава преднина.  

- Състезателят не може да финишира или прекоси финала с лице, което не участва в 

състезанието.  

- Състезателят не може да носи или използва слушалки по време на състезанието.  

- Състезателят не може да носи или използва мобилни устройства, фото и видео апарати и 

друга техника по време на състезанието.  
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При нарушаване на тези правила, състезателят получава санкция.  

Състезателят финишира състезание при прекосяването на финалната линия.  

19. Зона за смяна 
Зона, в която състезателите преминават, за да вземат или оставят екипировката си. 

Всеки състезател разполага с място в зоната за смяна. Това място се обозначава с номера му. 

Общи правила:  

- Всеки състезател разполага със собствено място и номер в зоната за смяна.  

- Състезателят има право да използва само определеното му място.  

- Велосипедите се оставят в зоната за смяна на обозначените места, това са: обща 

хоризонтална стойка или индивидуална вертикална стойка.  

- При наличието на обща хоризонтални стойка :  

1. В зона за смяна Т1: Велосипедът трябва да бъде поставен, висейки от седалката с 

рамката напред.  

2. При влизане в зона за смяна Т2: Велосипедът може да бъде поставен, висейки от 

седалката или от рогата му. 

- При наличието на индивидуална вертикална стойка:  

1. В зона за смяна Т1: Велосипедът трябва да бъде поставен със задната капла в 

стойката с рамката напред.  

2. При влизане в зона за смяна Т2: Велосипедът може да бъде поставен в стойката със 

предна или задна капла.  

- Всеки състезател разполага с кутия, която се намира в определеното му място в зоната за 

смяна.  

- Кутията трябва да бъде празна при стартиране на състезанието.   

- Оборудването за сегмента колоездене (каска, очила, колоездачни обувки-шпайкове, 

бутилки и хидратиращи гелове) трябва да бъде върху колелото в зона за смяна Т1. В 

случай, че състезател използва маратонки за бягане вместо колоездачни обувки-

шпайкове, те трябва да бъдат позиционирани пред кутията.   

- Използваното оборудване в първия сегмент трябва да бъде оставено в кутията, в зона за 

смяна Т1.  

- В зона за смяна Т2: Използваното оборудване в сегмента колоездене и това, което няма 

да се използва в сегмента бягане, се оставя по следния начин:  

1. Каската трябва да бъде оставена в кутията.  

2. Очилата трябва да бъдат оставени в кутията.  

3. Шпайковете трябва да бъдат на велосипеда или в кутията.  

4. Бутилките трябва да останат на велосипеда или в кутията.  

- Състезателите трябва да се качат на велосипеда след обозначената линия при излизане 

от зоната за смяна.  

- Състезателите трябва да слязат от колелото преди обозначената линия при влизане в 

зоната за смяна.  

- Всички състезатели трябва да се движат в посоката на движение, съобщена на 

състезателния брифинг.  

- Забранено е съкращаването на въведената обиколка в зоната за смяна.  

- Състезателите не могат да спират или възпрепятстват други в зоната за смяна.  

- В зоната за смяна може да влизат само състезателите и официалните лица по време на 

състезание. 

- Зоната за смяна се отваря в определен диапазон от време преди даването на старта. 

Достъп в този период имат: техническите лица, състезателите, треньорите и 

доброволците, участващи в организацията.   
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20. Процедура по стартиране.  

20.1. Общи правила. 
- Преди обявяване на официалния старт, всички състезатели се подреждат във възходящ ред 

по номерацията им за представяне с помощта на техническите лица.  

- След поименното презентиране, състезателят влиза в зоната за старт и избира позиция.  

- След като всички състезатели се намират в зоната за старт, Делегатът обявява „по местата“ и 

състезателите минават една крачка напред, без да стъпват върху линията за старт. Всеки 

един момент след обявяване на съобщението, главният съдия може да даде старта чрез звук 

на тромба.  

- Стартът трябва да бъде напред.  

- Състезателите, които не спазват процедурата по стартиране и се отклонят от протокола за 

старт подлежат на санкция с време в зона за смяна Т1.  

- При нулев старт, когато няколко състезателя стартират преди стартовия сигнал, Главният 

съдия ще съобщи чрез многократни звукови сигнали, че е извършен нулев старт и 

състезателите трябва да се върнат в началната си позиция.  

- Състезателите, които извършат нулев стар подлежат на санкция с време в зона за смяна Т1.  

- Старт със сегмент плуване трябва да бъде извършен от понтон, от бряг или от вода.  

- Разпределението на стартовете за всяка възрастова група и пол се съобщават 5 дни преди 

провеждането на техническата конференция.  

20.2. Интервали на стартиране.  
При наличие на повече от един старт се определя времеви интервал между всеки. Този 

интервал се определя за всяко състезание и се съобщава 5 дни преди провеждането на 

техническата конференция.   

Времевият интервал между мъже и жени от една възрастова група трябва да е минимум 5 

мин., като мъжкият пол стартира първо.  

21. Технически лица.  
Техническите лица на БАТ носят отговорността за провеждането на Държавни първенства и 

състезания във вътрешния календар.  

За провеждане на Държавни първенства и състезания от вътрешния календар БАТ е нужно 

присъствието на следните лица: Делегат на състезанието, Главен съдия на състезанието, 

Ръководител на състезанието и Технически лица.  

- Делегат на състезанието: техническо лице с нужните качества и правомощия да 

подсигури протичането на състезание по настоящите правила и по правилата на 

Международния съюз по триатлон (ITU). Също така е лице, което разглежда и взема 

решения по въпроси относно организацията и плана на действие на едно състезание. 

Делегатът е член на „Комисията но кризисни ситуации и нарушения“.  

- Асистент на Делегат на състезанието: техническо лице, което подпомага делегата при 

изпълнение на функциите му.  

- Главен съдия: техническо лице с нужните качества и правомощия да подсигури 

правилното провеждане на едно състезание и спазването на техническите норми. 

Правомощията му са следните: да одобрява резултати, директно да санкционира и 

декласира, да ръководи официалните лица, отговоря за правилното протичане на 

състезанието и да следи изпълнението на настоящите правила.  
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- Ръководител на състезанието: лице, което клубът домакин е избрал, за да извърши 

организационните дейности по състезанието и да упражнява контрол върху действията на 

лицата, които подпомагат в организацията. Отговаря за сигурността и организацията по 

изпълнението и. Определя, оразмерява и обозначава трасетата, които ще се използват по 

време на състезанието. Член на „Комисията по кризисни ситуации и нарушения“. 

- Технически лица: съдии с нужните качества и правомощия да упражняват спортно-

технически контрол върху спазването на настоящите правила. Правомощията им са 

следните: да санкционират чрез устно предупреждение и/или санкция с време, да 

уведомят главния съдия за нарушение, което води до декласиране и да следят за 

правилното провеждане на едно състезание.  

22. Състезателен брифинг. 
Преди всяко състезание се провежда брифинг на състезателите, които ще вземат участие в 

състезанието.  

Брифингът протича по следният начин:  

1. Представяне на техническите лица на състезанието.  

2. Информация, относно протичането на състезанието.  

3. Инструкции от техническите лица към състезателите.  

4. Опознаване на трасетата.  

Организацията относно брифинга се изготвя преди всяко състезание и се съобщава 5 дни 

преди провеждането на техническата конференция.   

23. Заключителни разпоредби.  
Спазването на настоящите правила е задължително за всички клубове, членове на БАТ, както 

и картотекираните състезатели към тях, треньори, технически лица и лица, които вземат 

участие в организацията на състезанията.  

Неуредените въпроси в настоящите правила се решава от УС на БАТ.  

Всички неуредени въпроси в настоящите правила се уреждат по смисъла на правилата на 

Международния съюз по триатлон (ITU).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Инструкции и образец на техническа заявка. 
Техническата заявка за състезания от вътрешния спортен календар на БАТ се изпраща от клуба 

по електронен път до 7 дни преди провеждането на техническата конференция на съответното 

състезание.  

Чрез техническата заявка клубът заявява състезателите, които ще вземат участие в 

състезанието.  

Във заявката трябва да фигурират следните данни:  

- Дисциплина и състезание, за които се заявява участие.  

- Възрастова група на участниците.  

- Име на спортния клуб и град.  

- Ръководител на отбора, лице, което ще води отбора и ще присъства на 

техническата конференция.  

- Дата на събитието. 

- Списък на картотекираните състезатели, които ще вземат участие.  

- В списъкът се въвеждат следните данни: име, презиме, фамилия, година на 

раждане и № на състезателна карта, на всеки състезател.  

- В поле „Забележка“ се вписва, състезател, който ще вземе участие в горната 

възрастова група. Това важи за възрастова група „Младежи и Девойки“.  

Заявката се попълва на файл “Excel”, предоставен от БАТ. В него фигурират всички възрастови 

групи на отделни прозорци, както и прозорец за щафетните състезания. 

Клубът вписва състезателите само във възрастовата група, за която иска да подаде заявка за 

участие.  

В прозорец „Щафета микс“ се вписват състезателите, които ще вземат участие в щафетното 

състезание. Също така, е възможно да се посочат 2 броя резервни състезатели, по един от 

пол.  

В щафетите могат да вземат участие състезатели от следните възрастови групи: „Юноши и 

Девойки Старша“, „Младежи и Девойки“ и „Мъже и Жени“.  

Във файла, полетата оцветени в жълто трябва да бъдат попълнени от клуба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Кризисни ситуации 
Ситуации, които могат да възникнат преди или по време на състезание и са 

животозастрашаващи или предполагащи възникване на инцидент.  

Моменти на възникване на кризисни ситуации: 

- При възникване на такава ситуация преди състезанието, „Комисията по кризисни ситуации 

и нарушения“ има правото да отмени сегмента, който е рисков и промени типа 

състезание. Възможните варианти са: от дисциплина триатлон да премине към 

дисциплини дуатлон или акватлон, в зависимост от вида на риска. Също така, Комисията 

има правото да отмени състезанието за определен период от време или изцяло да го 

анулира. 

- При възникване на кризисна ситуация на състезания по актватлон или дуатлон, 

състезанието се отменя. Възможно е да се определят нови часови диапазони за 

стартиране или официално да бъде анулирано.  

- При възникване на кризисна ситуация по време на състезание, то се прекратява. При тази 

ситуация, класиране може да бъде осъществено само, ако първият състезател е достигнал 

половината от последния сегмент на състезанието. Класирането се осъществява на база 

последния регистриран сплит. При възникване на кризисна ситуация преди този момент, 

състезанието се прекратява и отменя и се определя нов старт. 

Кризисните ситуации могат да засегнат един или няколко сегмента от състезанието. Целта на 

„Комисията по кризисни ситуации и нарушения“ е да определи в кой сегмент се намира риска 

и да преустанови състезанието без този сегмент, ако това е възможно. При установен риск в 

два или повече сегмента състезанието се анулира.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Списък нарушения  
В следващата таблица са изброени възможните нарушения, както и в кой сегмент могат да се 

установят и каква е санкцията при установяване на нарушението.  

При установяване на разминаване при интерпретацията на следващата таблицата, се прилага 

текстът в „Правилата за провеждане на Държавни първенства и състезания по триатлон и 

неговите разновидности от вътрешния спортен календар на БАТ“. 

№ Нарушение Сегмент Санкция 

1 Не следва обозначеното трасе. Всички 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

2 

Излизане от трасето, възползвайки се 
от допринесената преднина или при 
невъзможност за връщане от 
напуснатата точка. 

Всички Санкция с време. 

3 
Неуважителни обноски към друг 
състезател, официално лице и други 
лица. 

Всички Декласиране.  

4 
Състезател блокира или блъска друг, с 
цел да възпрепятства прогреса му.  

Всички 
Неволно: устно 
предупреждение.                           
Волно: декласиране  

5 
Получаване на външна помощ. С 
изключение на цитираните случаи в 
правилата. 

Всички 
Неволно: устно 
предупреждение.                          
Волно: декласиране  

6 
Неспазване на инструкциите на 
официалните лица.  

Всички Декласиране.  

7 
Използване на различно оборудване и 
номерация от предоставените от 
официалните лица. 

Всички Декласиране.  

8 
Изхвърляне на отпадъци извън 
обозначените зони за това.  

Всички 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

9 

Използване на комуникационни 
средства, опасни устройства и вещества 
и средства или начини за разсейване на 
други състезатели. 

Всички 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

10 Неспазване правилата за движение. Всички 
Неволно: устно 
предупреждение.                             
Волно: декласиране  

11 

Използване на различна униформа и 
оборудване от представеното на 
официалните лица преди влизане в 
зоната за смяна. 

Всички Декласиране.  

12 
Използване на различно оборудване от 
установеното за дадена дисциплина и 
дистанция. 

Всички Декласиране.  
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13 

Показване на политическа, религиозна 
или сексуална ориентация по време  
състезание. Употребяване на обиден 
език и/или използване на символи и 
емблеми, които показват презрение.   

Всички Декласиране.  

14 
Използване на чужда състезателна 
карта или фалшива такава.  

Всички 

Декласиране. Уведомяване на 
Дисциплинарната Комисия и 
санкциониране на клуба към 
който е картотекиран.  

15 
Налични два броя жълти или сини 
картона.  

Всички Декласиране. 

16 Позитивен допинг тест. Всички 
Декласиране. Уведомяване на 
Дисциплинарната Комисия. 

17 
Демонстриране на агресивно 
поведение.  

Всички 
Декласиране. Уведомяване на 
Дисциплинарната Комисия.  

18 
Състезава се без униформата или 
такава, частично смъкната.  

Всички Декласиране. 

19 
Възползване от водещото моторно 
превозно средство на състезанието.   

Всички Санкция с време. 

20 Не спира в зоната за нарушение.  Всички Декласиране. 

21 
Извършва загрявка на трасетата и в 
зоните на действащо състезание.  

Всички 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

22 
Използване на забранени униформа 
и/или оборудване.  

Всички Декласиране. 

23 
Премахване на чипа по време на 
състезание.  

Всички Декласиране. 

24 Стартиране преди сигнала за старт. Стартиране Санкция с време. 

25 
Не престъпване напред преди даването 
на сигнала за старт.  

Стартиране Санкция с време. 

26 
Възпрепятства стартирането на друг 
състезател. 

Стартиране Санкция с време. 

27 
Използване на неопрен, при забранени 
условия.  

Плуване Декласиране. 

28 
Няма налична плувна шапка преди 
стартиране на сегмента плуване. 

Плуване 
Устно предупреждение, преди 
стартиране.  

29 
Не използва плувна шапка по време на 
сегмента плуване.  

Плуване 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако не го свали. 
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30 
Възползва се от преднината на друг 
състезател, възпрепятствайки му 
надпреварата.  

Плуване Санкция с време. 

31 
Няма сложена каска по време на 
загрявка и/или опознаването на 
трасето след състезателния брифинг.  

Колоездене Отстраняване от същите.  

32 
Движи се в друга посока от 
обозначената.  

Колоездене 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

33 
Не спазва зоната на драфтинг при 
забранен такъв.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

34 
Не спазва регламентираното време за 
изпреварване при навлизане в зоната 
за драфтинг.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

35 
Изпреварва състезател, който го е 
изпреварил без да излезе първо от 
зоната му на драфтинг.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

36 
Не спазва зоната на драфтинг при 
различите полове, по време на едно 
състезание.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

37 
Не спазва зоната на драфтинг на 
водещото моторно превозно средство.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

38 
Блокиране на състезател по време на 
изпреварване.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

39 
Неправилно закопчана каска или не 
закопчана такава.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

40 
Премахване на каската по време на 
сегмента колоездене.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

41 
Състезавайки се без каска в сегмента 
колоездене.  

Колоездене Декласиране.  

42 
Състезава се по опасен начин, 
застрашавайки сигурността.  

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

43 

Консумиране на напитки и храни, които 
не са закрепени по състезателя или по 
колелото му по време на сегмента 
колоездене.   

Колоездене 
1-во нарушение: санкция с 
време.                                                                                
2-во нарушение: декласиране.  

44 
Използване на тоалетна по време на 
изпълнение на санкция в зона за 
нарушения в сегмента колоездене.  

Колоездене 
Времето на санкцията се спира, 
докато състезателят не се върне 
в зоната за нарушения.  
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45 

Извършване на технически действия по 
колелото, докато се изпълнява санкция 
с време в зоната за нарушения на 
сегмента колоездене.  

Колоездене 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

46 
Състезаване със състезател, който не е 
с еднакъв брой обиколки по време на 
сегмента бягане.  

Бягане 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

47 
Бягане заедно с лица, които не се 
състезават.  

Бягане 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

48 
Бягане с каска по време на сегмента 
бягане.  

Бягане 
Устно предупреждение, което 
да доведе до преустановяване. 
Декласиране, ако се повтори. 

49 
Възползване от предмети по трасето, 
които да подпомогнат извършването на 
завой или да дадат преднина.  

Бягане Санкция с време. 

50 
Навлизане в зоната за финиширане, 
заедно с друго лице, което не се 
състезава.  

Бягане Декласиране. 

51 
Поставяне на колелото по неправилен 
начин в зоната за смяна.  

Зона за 
смяна 

Преди стартиране: устно 
предупреждение.                                          
По време на състезание: 
санкция с време. 

52 
Възпрепятстване или блокиране на 
други състезатели в зоната за смяна по 
време на състезание.  

Зона за 
смяна 

Санкция с време. 

53 

Поставяне на каската върху колелото в 
зоната за смяна със закопчани връзки 
преди стартирането и по време на 
първия сегмент.  

Зона за 
смяна 

Санкция с време. 

54 
Носене на незакопчана каска или не 
правилно закопчана в зоната за смяна 
докато има контакт с колелото.  

Зона за 
смяна 

Санкция с време. 

55 
Качване на колелото преди 
обозначената линия в зоната за смяна.  

Зона за 
смяна 

Санкция с време. 

56 
Слизане от колелото преди 
обозначената линия.  

Зона за 
смяна 

Санкция с време. 

57 
Оставяне на оборудване или 
екипировка извън обозначената кутия в 
зоната за смяна.  

Зона за 
смяна 

Санкция с време. 

58 
Неправилно предаване от пост на пост 
или предаване извън зоната за 
предаване.  

Щафетни 
състезания 

Санкция с време. 
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59 
Не осъществяване на контакт за 
предаване на поста, съответно 
стартиране без контакт.  

Щафетни 
състезания 

Декласиране.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Възрастови групи и дистанции за съответната 

календарна година (от "Правила за провеждане на Държавни 

първенства по триатлон и неговите разновидност" на БАТ). 
Всяка календарна година се определят възрастовите групи в Държания спортен календар в 

зависимост от годината на раждане на състезателя. Изработва се таблица, по която да бъде 

извършено картотекирането на състезателите. Тази се изпраща на спортните клубовете, 

членове на БАТ преди определения срок за тази дейност (в съответствие с „Правилата за 

регламентиране на статута на спортиста и за предоставяне, прекратяване и отнемане на 

състезателни права“ на БАТ).  

Определяне на възрастова група според годината на раждане на спортиста за 2021г.  

  Възрастова група Год. на раждане 

0 "Бенджамин" - 10 год. и по-малки 2011 - и по-малки 

1 "Деца" 11-12 год. 2010-2009 

2 "Младша възраст" 13-14 год. 2008-2007 

3 "Старша възраст" 15-16 год. 2006-2005 

4 "Младежи и Девойки" 17-19 год. 2004-2003-2002 

5 "Мъже и Жени" +19г.  2002 и по-големи 

 

Дисциплини и дистанции в Държавните първенства за 2021г. 

Държавно първенство по триатлон - Стандартна  
дистанция 

  Плуване Колоездене бягане 

Бенджамин 10г. и по-малки 100 м. 5000 м.* 500 м.  

Деца 11-12г. 200 м.  5000 м. 1500 м.  

Юн.и Дев. Младша 13-14г.  400 м.  10000 м.  2500 м.  

Юн.и Дев. Старша 15-16г.  500 м.  15000 м.  3500 м.  

Младежи и Девойки 17-19г. 750 м.  20000 м.  5000 м. 

Мъже и Жени +19г. 1500 м.  40000 м.  10000 м. 

**Комплексна Щафета - Микс 250 м. 5000 м. 1500 м. 

*извънредна обстановка – трасе Пловдив. 

**Щафетите са съставени от 4 участника - 2 момчета и 2 момичета от 

следните възрастови групи : Юн.и Девойки Старша, Младежи и Девойки и 

Мъже и Жени. Един клуб може да участва само с един щафетен отбор. 

Подредбата е следната: момиче, момче, момиче и момче. 
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Държавно първенство по триатлон - Спринтова 
дистанция 

  Плуване Колоездене бягане 

Бенджамин 10г. и по-малки 50 м.  1500 м.  250 м.  

Деца 11-12г. 100 м. 2500 м. 750 м.  

Юн.и Дев. Младша 13-14г.  200 м.  5000 м. 1500 м.  

Юн.и Дев. Старша 15-16г.  300 м. 75000 м.  2000 м.  

Младежи и Девойки 17-19г. 400 м.  10000 м.  2500 м.  

Мъже и Жени +19г. 750 м.  20000 м.  5000 м. 

*Комплексна Щафета - Микс 100 м. 2500 м. 750 м. 

*Щафетите са съставени от 4 участника - 2 момчета и 2 момичета от 
следните възрастови групи : Юн.и Девойки Старша, Младежи и Девойки и 
Мъже и Жени. Един клуб може да участва само с един щафетен отбор. 
Подредбата е следната: момиче, момче, момиче и момче.  

 

 

 

 

 

 

 

 


