Наредба
на Българската Федерация по Авиомоделизъм, за удостояване на изявени състезатели и
треньори по авиомоделизъм и ракетомоделизъм със спортни звания.
Приета от УС на БФА на 02 февруари 2008 г.; редактирана от УС на БФА на 05.01.2013 г. ,
съгласно НАРЕДБА № 1- 03 от 9.07.2003 г. на МФВС,
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда на реда и критериите, по които БФА удостоява спортисти и треньори,
постигнали високи спортни резултати по авиомоделизъм и ракетомоделизъм.
Чл. 2. (1) Предвидените в тази наредба спортни звания се присъждат от БФА, на състезатели и
треньори, членуващи в клубове, членуващи в БФА и притежаващи валидна спортна лицензия, при
условия и по ред, определени с тази наредба.
(2) Спортни звания, извън предвидените в тази наредба, могат да се присъждат при условия и по
ред, регламентирани от международните спортни организации ФАИ и СИАМ.
ВИДОВЕ СПОРТНИ ЗВАНИЯ
Чл. 3. (1) Спортистите се удостояват със следните спортни звания:
1. "Заслужил Майстор на Спорта по Авиомоделизъм";
2. "Заслужил Майстор на Спорта по Ракетомоделизъм"
3. " Майстор на Спорта по Авиомоделизъм ".
4. " Майстор на Спорта по Ракетомоделизъм ".
(2) Треньорите се удостояват със звание "Заслужил Треньор".
(3) Спортните звания се присъждат по вида спорт, в който спортистът или треньорът е постигнал
високи резултати.
Чл. 4. Конкретните критерии, на които трябва да отговаря дадено лице, за да му бъде присъдено
спортно звание, се определят от БФА в зависимост от особеностите на съответния вид спорт.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС СПОРТНИ ЗВАНИЯ
Чл. 5. (1) Със спортни звания могат да бъдат удостоявани български граждани, навършили 14 години,
постигнали високи спортни резултати по съответния вид спорт и отговарящи на критериите за това.
(2) Званията се присъждат от УС на БФА, след подаване на заявление от клуба, в който членува
съответния състезател или треньор.
(3) Заявлението се разглежда в срок от 1 (един) месец от УС на БФА и се взема решение.
(4) Допуска се удостояване със званията, за покрити критерии и нормативи, от 1990 г. насам.
(5) Удостоените се вписват в почетния списък на БФА и се публикуват на нейния сайт.
Чл. 6. (1) Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице, което:
1. е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано;
2. е с наложено наказание за употреба на допинг - за срока на наказанието;
3. е с наложено наказание за уронване престижа на българския спорт или за неспазване
принципите, установени в Европейската харта за спорта и Етичния кодекс на спорта на Съвета на
Европа;
4. спортист с отнети състезателни права - за срока на отнемането;
5. ако е с анулиран спортен резултат, с който е изпълнил критериите за удостояване.
(2) Присъдено спортно звание се отнема от БФА при възникване на обстоятелство по ал. 1
Чл. 7. (1) БФА самостоятелно определя реда и критериите за удостояване със спортни звания, освен
в случаите, когато се изисква решение от по-висша структура (министерство на спорта, агенция).
(2) БФА издава почетна карта на удостоените лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НА УДОСТОЕНИТЕ
Чл. 8. (1) Лице, удостоено със спортно звание, е длъжно:
1. да издига престижа на българския спорт и да спазва спортната етика;
2. да съдейства за развитието на физическото възпитание и спорта и да предава своя опит на помладите;
3. да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта;
4. да води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта.
(2) Лице, удостоено със спортно звание, има право:
1. да ползва присъденото му звание, като го вписва в официални документи пред името си;
2. да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред с името му при участие в
състезания, награждавания и други официални прояви.
(3) БФА може да установи и други права и задължения за лицата, удостоени със спортни звания.
КРИТЕРИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА СПОРТИСТИ И ТРЕНЬОРИ С ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
Чл. 9. С почетни звания се удостояват състезатели и треньори, покрили следните критерии:
(1). Със званието “Заслужил Майстор на Спорта” се удостоява състезател, притежаващ званието
“Майстор на спорта” постигнал следните резултати:
1. Класиране от 1 до 3 място индивидуално на Световно първенство (сеньори).
2. Класиране от 1 до 3 място индивидуално на Европейско първенство (сеньори).
3. Класиране от 1 до 3 място индивидуално за Световната купа крайно класиране (сеньори).
4. Установяване на два Световни рекорда, признати от ФАИ.
(2) Със званието “Заслужил Треньор” се удостоява треньор тренирал и обучил състезатели:
1. Двама (2) състезатели удостоени със званието “Заслужил Майстор на Спорта”.
2. Петима (5) състезатели удостоени със званието “Майстор на Спорта”.
(3) Със званието “Майстор на Спорта” се удостоява състезател постигнал следните резултати:
1. Класиране от 1 до 10 място индивидуално на Световно първенство.
2. Класиране от 1 до 8 място индивидуално на Европейско първенство.
3. Класиране от 1 до 3 място отборно на Световно първенство.
4. Класиране от 1 до 3 място отборно на Европейско първенство.
5. Класиране от 1 до 6 място индивидуално за Световната купа крайно класиране.
6. Установяване на Световен рекорд, признат от ФАИ.
7. Петкратен шампион на България в различни състезателни класове.
8. Трикратен шампион на България в един състезателен клас.
9. Покриване на един от следните нормативи за присвояване на званието “Майстор на Спорта”, за
съответните класове:
1. Свободнолетящи класове (F1): Постигнат два пъти 100 % резултат в редовните стартове, на
Световно първенство, Европейско първенство, Кръг от Световната купа или Национално първенство
на България.
2. Ракетомоделизъм класове (S): за класове S3; S4; S6; S8 и S9: Постигнат два пъти 100 % резултат в
редовните стартове, на Световно първенство, Европейско първенство, Кръг от Световната купа или
Национално първенство на България.
(3) УС на БФА, със свое решение, може да удостои със званието “Кандидат Майстор на Спорта”
перспективен състезател показал добри резултати.
Чл. 10. Удостоените се вписват в почетния списък на БФА и се публикуват на нейния сайт.
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