
 
 

 
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО 

РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ ЗА МЪЖЕ И ЮНОШИ НА БЪЛГАРИЯ. 

 
Чл.1. Проектонационалния отбор на България по ракетомоделизъм, се състои от 

всички състезатели, класирани на едно от първите три места, във всеки един от 
осемте състезателни класа, за които се провеждат Световни и Европейски 

първенства. Класирането на състезателите се прави по методика, описана в 
тази наредба. 

Чл.2. Състезателни класове: Мъже и Жени (Seniors) S1B, S3A, S4A S5C, S6A, 
S7, S8E/P, S9A; Юноши и Девойки (Juniors) S1A; S3A, S4A, S5B, S6A, S7,  

S8D, S9A. Класовете и техния брой може да се мени в зависимост от правилата 
на ФАИ, за провеждане на състезания от 1 категория (Световни и Европейски). 

 (1) Класовете се разделят на две подгрупи: Свободнолетящи (S3, 
S4, S6 и S9) и Други (S1, S5, S7 и S8). 

Чл.3. Квалификационен период: Две календарни години за Мъже и Жени 
(Seniors) и една календарна година за Юноши и Девойки (Juniors), 

предхождащи годината за която се определя националния отбор. При по-малко 

от 5 (пет) проведени квалификационни състезания за квалификационния 
период, под внимание се вземат състезанията първа категория от последната 

година, преди квалификационния период. Пример: за 2020 година, Проектонационалния 
отбор за Мъже и Жени (Seniors) се определя по резулатите от 2018 и 2019 година, а за Юноши и 
Девойки (Juniors) по резулатите от 2019 година. 

Чл.4. Квалификационни състезания: За квалификационни могат да се смятат 
резултатите от Национални първенства, Международни купи и тунири, Етапи от 

Световната купа, Световни и Европейски първенства. 

Чл.5. Класирането се прави по квалификационни точки, които се смятат по 

формулата: 
 

Т= (X/Y+ (Lg(A)-Lg (N))/10)*100 
 

Където T – квалификационни точки за класирането в конкретното състезание и 
конкретния клас. X – резултатът на състезателя, Y – резултатът на победителя, 

A – брой на състезателите с резултати, N – мястото на което се е класирал 

състезателя, Lg – десетичен логаритъм. 
Забележка: Формулата за точките е същата, по която се изчисляват точките за Световната купа по 
ракетомоделизъм. 

Чл.6. За всяко свое участие, всеки състезател получава точки във всеки клас 
поотделно. За класирането се сумират най-добрите три резултата (брой 

квалификационни точки) за всяка календарна година, като поне единия от тях 
задължително е от състезание провеждано в България. Състезателят може да 

участва в неограничен брой състезания, за които може да получи 
квалификационни точки. 



Чл.7. Класирането се прави за всеки клас поотделно и се прави след края на 
всяка календарна година. Изготвя се от Комисията по ракетомоделизъм към УС 

на БФА. Публикува се на сайта на БФА. 

Чл.8. Всеки състезател, класирал се на едно от първите три места в съответния 

клас, се смята член на проектонационалния отбор. 

Чл.9. Окончателния състав на националния отбор, който ще представя България 

на Състезанието от 1 категория (Световно или Европейско) се определя след 
изпълнението на финансовите условия за участие в това първенство, 

заплащане на таксата за участие и наличието на международен състезателен 
лиценз за съответната година. Когато състезание от 1 категория се провежда в 

България, не се изисква изпълнение на тези финансови условия. 

Чл.10. Комисията по ракетомоделизъм към УС на БФА предлага, а УС на БФА 

утвърждава срок за подаване на заявление за участие в съответното 

първенство (Световно или Европейско), както и срок за плащане на таксата 
за участие. След изтичането на този срок, подтвърдилите своето участие, 

членове на проектонационалния отбор, и заплатили таксата за участие, 
окончателно се смятат за членове на националния отбор, който ще представя 

България на събитието. 

Чл.11. Всеки член на националния отбор може да се състезава в максимум три 

различни класа на състезание от първа категория (Световно или Европейско). 
Тези три класа трябва да са задължително от две групи съгласно Чл.2 

(1). Ако състезателят се е класирал в повече от три класа, той има право да 
избере на кои три да вземе участие, като спазва изискването на Чл.2 (1) за 

двете групи. 

Чл.12. Участие на един член на отбора в повече от три състезателни класа на 

състезание от първа категория (Световно или Европейско), може да се допусне 
само в краен случай, при липса на достатъчно членове на отбора. В такъв 

случай Менажера на отбора заедно с неговите членове, разпределят останалите 

свободни места в отбора, по тяхно усмотрение, с цел по-доброто представяне 
на националния отбор. 

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 менажера на националния отбор за съответното 

състезание. 

Чл.14. Менажерът на националния отбор на България (Team Manager) се 

определя от УС на БФА, за всяко състезание от първа категория (Световно 
или Европейско). 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. 

Чл.15. Наредбата започва да се прилага за определянето на национал-
ните отбори от 2020 година нататък.  

 

12 януари 2019 г. 

гр. Велико Търново          УС на БФА 


