Наредба
за определяне на националните отбори на България
за класове F3J ,F3В, F3K, F5J, F3F и F5B
Приета от УС на БФА на 04.01.2014 г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази наредба определя реда , правилата и сроковете за определяне на националните отбори
в класове F3J, F3В, F3K, F5J, F3F и F5B.
Чл.2. Националният отбор на България по авиомоделизъм в класовете от Чл.1 се състои от
всички състезатели, класирани на едно от първите три места във всеки един от състезателните
класове. Класирането на състезателите се осъществява по методика, описана по-надолу в
наредбата.
Национални отбори се излъчват само в случаите, когато за съответните класове се провеждат
национални и европейски или световни първенства.
Чл.3. Националните отбори в класовете от Чл.1 се разделят по възрастов критерий на:
-Национален отбор Мъже и Жени (Seniors)
-Национален отбор Юноши и Девойки (Juniors)
Чл.4. Квалификационен период.
Квалификационният период е една предходна календарна година.
Чл.5. Квалификационни състезания.
За квалификационни състезания се считат:
- Национални турнири на БФА с 20 или повече участника.
- Националното първенство на БФА, ако е с 20 или повече участника.
- Състезания с ранг Етап от Европейска или Световна Купа.
- Европейски и Световни Първенства.
Чл.6. В класирането за определяне на националните отбори попадат всички състезатели, които
имат участие минимум в:
1. Две национални и две международни състезания.
или
2. Едно национално и три международни състезания.
Чл.7. Класиране.
Класирането се извършва по точки.
- Точки се набират от най-добрите резултати за състезания съгласно Чл.5 и Чл.6. ал.1 или ал.2.
- За класиране на първо място на квалификационните стартове се присъждат 100 точки.
- За класиране след първо място се присъждат точки, съгласно резултата на съответния състезател
в проценти спрямо първия.Един процент се счита за една точка.Резултатът в проценти се отчита
до втория знак след десетичната запетая.

- Допълнителни точки се присъждат за участие на финал. За първо място се присъждат
допълнително 3 (три ) точки. За класиране след първо място се присъждат точки по формулата
Т=3х(N-S)/N ,където: Т-брой допълнителни точки;N-брой участници във финала;S- брой на
класираните състезатели преди него.
Пример: Финалисти - 6 бр.състезатели ( N=6 ) . За четвърто място(S=3) се получават 3х(6-3)/6=1,5 точки

Чл.8. В края на всяка календарна година се изготвя класиране във всеки клас поотделно за Seniors
и за Juniors. Класирането се изготвя от “Комисията за RC Планери”. Класирането се публикува
на сайта на БФА не по-късно от края на годината.
Чл.9. Членове на националните отбори.
За членове на националните отбори се считат всички класирали се на първите три места. За
членове на разширения състав на националните отбори се считат всички класирали се от четвърто
до шесто място.
Чл.10. Определяне на национални отбори.
Окончателният състав на Националните отбори, които ще представляват България на Европейски
и Световни първенства се определя не по-късно от края на месец февруари на текущата година.
Включването на съответните състезатели в отбора става след като:
- са се класирали в основния или разширен състав на националния отбор по приетите критерии.
- се запознаят и приемат финансовите условия, свързани с участие в първенствата.
- писмено декларират участие в отбора.
- притежават валиден международен състезателен лиценз.
Чл.11. Промени в Националния отбор.
Подмяната на членове от националния отбор е крайна мярка.Тя може да се прилага само при
форсмажорни обстоятелства единствено от председателя на БФА по предложение на “Комисията
за RC Планери”.
Чл.12. Ръководител на националния отбор.
Ръководителят на националния отборна България (Team Manager) се определя от УС на БФА по
предложение на комисията. Членовете на националния отбор са длъжни да изпълняват неговите
заповеди и решения, свързани с представянето на отбора и организацията на отбора по време на
състезанието. Той съставя план за тренировъчния процес на разширените състави на националните
отбори с минимум два общи тренировъчни лагера преди СП или ЕП. Тренировъчния план се
публикува до края на м. март съответната година.
Чл.13. Всеки член на окончателния състав на националния отбор е длъжен да спазва правилата за
участие на международни състезания на националния отбор, активно да помага на своите
съотборници и да изпълнява решенията, и задачите поставени от ръководителя на националния
отбор за съответното състезание.
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