
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 г. 

НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА  

1. Клубовете придобиват точки единствено от всички национални 

шампионати        ( Национален шампионат се провежда единствено по 

дисциплини по които се провеждат Европейски и Световни шампионати ). 

 Националните шампионати в зала и на открито  нямат разлика в 

точкуването. 

2. Младежи и девойки до 23 г.  – се приравняват във всички клаузи 

отнасящи се до мъже и жени. 

3. За съответните възрастови групи се придобиват точки, както следва : 

мъже и жени юноши и девойки ст. възраст 

1 място 77 1 място 57 

2 място 64 2 място 45 

3 място 57 3 място 42 

4 място 48 4 място 36 

5 място 43 5 място 31 

6 място 38 6 място 27 

7 място 32 7 място 24 

8 място 28 8 място 22 

9 място 24 9 място 20 

10 място 22 10 място 18 

11 място 18 11 място 16 

12 място 16 12 място 14 

  13 място 12 

  14 място 10 

  15 място 9 

  16 място 8 



 

 

 

 

 юн. и дев. млад. въз. под 16 годишни 

1 място 47 47 

2 място 37 37 

3 място 35 35 

4 място 30 30 

5 място 26 26 

6 място 22 22 

7 място 20 20 

8 място 18 18 

9 място 16 16 

10 място 14 14 

11 място 12 12 

12 място 10 10 

13 място 8 8 

14 място 7 7 

15 място 6 6 

16 място 5.5 5.5 

17 място 5 5 

18 място 4.5 4.5 

19 място  4 

20 място  3 

21 място  2 

22 място  1 



3.1Мъже и жени придобиват точки при постигнат резултат равен или по-

добър от резултата посочен за съответната дисциплина в приложение 1 

Състезатели  - мъжи е жени класиралите се от 1-во до 3-то място 

включително, получават точки независимо от това дали са покрили 

определеният стандарт. 

3.2 Клубът придобива точки за годината от максимум 5 крайни класирания 

от един състезател, но максимум 3 класирания от едно отделно състезание 

могат да бъдат зачетени с изключение на мъже и жени, които нямат 

ограничения в броя дисциплини за едно състезание. 

 3.3  Състезател постигнал на Национален шампионат резултат отговарящ 

на стандарта на ИААФ за участие в Олимпийски игри, Световен 

шампионат или на стандарта на  ЕА за участие в Европейски шампионат 

получава в бонус - удвоените точки  от полагащите му се по настоящият 

правилник.  

Същото правило важи и по отношение на юношите и девойките. 

Бонуса от точки не се умножава с коефициент за отдалеченост и се 

начислява само в една възрастова група. 

3.4 Всеки състезател, независимо от клубната си принадлежност може да 

носи точки само от 5 /пет / крайни класирания за цялата състезателна 

година . 

3.5 При смяна на клубната принадлежност, първият клуб в който 

състезателят  е бил картотекиран  в продължение на /три/ години получава 

50 % от точките спечелени от същият състезател  за новия му клуб, /вкл. и  

точките за Международен принос  и бонус точките/но  без да се начислява 

коефициент за отдалеченост .  

Забележка: Правило 4.5. не се прилага, при деклариране от страна на 

първия клуб за отказ от полагащите му се по това правило точки. 

 

4. Клубът придобива точки от всеки един национален състезател  взел 

участие и класирал се в съответното първенство както следва : 

 

 

 

 

 



юноши и девойки  

Балкански шампионат :   

1 – во място 80 точки 

2 – ро място 70 точки 

3 – то място 60 точки  

 

 

юноши и девойки под 18г. 

Европейски шампионат: 

 1 - во място – 210 точки  

 2 – ро място – 200 точки 

 3 - то място – 190 точки 

 4 - то място – 180 точки 

 5 - то място – 170 точки 

 6 - то място – 160 точки 

 

Младежки олимпийски игри : 

1 - во място – 210 точки  

2 – ро място – 200 точки 

3 - то място – 190 точки 

4 - то място – 180 точки 

5 - то място – 170 точки 

6 - то място – 160 точки 

7- мо място – 150 точки 

8-мо място – 140 точки 

 

 



юноши и девойки под 20г. 

Европейски  шампионат: 

 1 - во място – 210 точки  

 2 – ро място – 200 точки 

 3 - то място – 190 точки 

 4 - то място – 180 точки 

 5 - то място – 170 точки 

 6 - то място – 160 точки 

 

Световен  шампионат : 

1 - во място – 210 точки  

2 – ро място – 200 точки 

3 - то място – 190 точки 

4 - то място – 180 точки 

5 - то място – 170 точки 

6 - то място – 160 точки 

7- мо място – 150 точки 

8-мо място – 140 точки 

 

 

младежи под 23г. 

Европейски  шампионат:   

1 - во място – 210 точки  

 2 – ро място – 200 точки 

 3 - то място – 190 точки 

 4 - то място – 180 точки 

 5 - то място – 170 точки 

 6 - то място – 160 точки 



мъже и жени 

Балкански шампионат :  

1 – во място 120  точки 

2 – ро място 110 точки 

3 – то място 100 точки 

 

Европейски шампионат :       

 1 - во място – 520 точки 

 2 - ро място – 480 точки 

 3 - то място – 460 точки 

 4 - то място – 220 точки 

 5 - то място – 210 точки 

 6 - то място – 200 точки 

 7 - мо място – 190 точки 

 8 - мо място – 180 точки 

 

Световен шампионат :   

1 - во място – 720 точки 

2 - ро място – 680 точки 

3 - то място – 640 точки 

4 - то място – 300 точки 

5 - то място – 290 точки 

6 - то място – 280 точки 

7 - мо място – 270 точки 

8 - мо място – 260 точки 

9 - то място – 250  точки 

10 - то място – 240 точки    

11 - то място – 230 точки 

12 - то място – 220 точки 

 



 

 

 

 

Точките за индивидуално класиране на Световни и Европейски 

шампионати са приложими за отборното класиране на Световни и 

Европейски шампионати по планинско бягане и крос – кънтри и се 

начисляват общо на отбора. 

6. В зависимост от разстоянието между мястото на провеждане на 

състезанието и седалището на клуба, се начислява коефициент за 

отдалеченост. 

Коефициентът за отдалеченост в километри е както следва : 

до 50 км. – 1.52 

от 50 км. до 150 км. – 2.28 

от 150 км. до 250 км. – 2,44 

от 250 км. до 350 км. – 2,53 

от 350 км. до 450 км.– 2,72    

над 450 км. – 2.82 

Клубовете намиращи се на територията на общината , в която се провежда 

съответният Национален шампионат не получават коефициент за 

отдалеченост. 

7. Щафетите носят точки за всеки участник по 75 %  като отделна 

дисциплина. 

8. В случаите, когато двама или повече състезатели имат еднакво 

класиране, те получават средния брой точки полагащи се за съответното 

място. 

9. На клубът се отнемат 10 точки за всеки състезател не явил се на 

съответната дисциплина, на която е бил предварително заявен, без 

уважителна причина ( медицинска бележка или форсмажорни 

обстоятелства). Същото правило се прилага и при заявено участие извън 

класирането. 



10. Клуб, чийто състезател е взел участие на състезание извън страната и за 

това не е уведомил  предварително БФЛА се наказва с глоба от 100 лева за 

еднократно нарушение в рамките на една състезателна година,за  второ 

нарушение в рамките на една и съща състезателна година санкцията е  200 

лв., а при  трето нарушение в рамките на същата година  УС следва да 

преразгледа членството на клуба в БФЛА. 

 

Забележка : Клубовете, които представят в края на годината проект за 

финансиране, който съдържа неверни данни, то проектът им остава без 

последствие и точките им се преразпределят на другите клубове. 

Приложение 1 

 

МЪЖЕ ОТКРИТО ЖЕНИ ОТКРИТО 

ДИСЦИПЛИНА МИНИМАЛНО 

ПОСТИЖЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНА МИНИМАЛНО 

ПОСТИЖЕНИЕ 

100 м. 11.04 100 м. 12.85 

200 м. 22.43 200 м. 26.26 

400 м. 49.96 400 м. 60.88 

800 м. 1.58.11 800 м. 2.33.70 

1500 м. 4.09.98 1500 м. 5.28.53 

5000 м. 16.10.36 5000 м. 21.52.98 

10 000 м. 34.38.49 10 000 м. 44.51.23 

3000 м.стипъл. 11.55.09 3000 м.стипъл. 13.34.52 

110 м.пр. 16.64 100 м.пр. 16.98 

400 м.пр. 59.73 400 м.пр. 1.12.38 

Скок височина 1.85 Скок височина 1.50 

Овчарски скок 3.35 Овчарски скок 2.63 

Скок дължина 6.53 Скок дължина 5.27 

Троен скок 13.86 Троен скок 11.72 

Гюле 13.18 Гюле 10.33 

Диск 44.09 Диск 28.63 



Чук 42.02 Чук 23.08 

Копие 42.60 Копие 27.87 

20 000 сп.ходене 2.13.45 20 000 

сп.ходене 

2.34.37 

4х100 м. 45.21 4х100 м. 61.09 

4х400 м. 3.38.72 4х400 м. 5.00.00 

Многобой 4276 Многобой 3007 

Маратон 3.03.04 Маратон 4.44.07 

Полумаратон 1.17.43 Полумаратон 1.43.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилникът е приет на  редовното годишно Общо събрание на 

Българска федерация лека атлетика на 18.10.2017г. в гр. Сандански  

МЪЖЕ ЗАЛА ЖЕНИ ЗАЛА 

ДИСЦИПЛИНА МИНИМАЛНО 

ПОСТИЖЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНА МИНИМАЛНО 

ПОСТИЖЕНИЕ 

60 м. 7.07 60 м. 8.13 

400 м. 50.97 400 м. 61.36 

800 м. 2.00.59 800 м. 2.35.94 

1500 м. 4.09.27 1500 м. 5.25.64 

3000 м. 9.31.89 3000 м. 12.37.26 

60 м.пр. 9.16 60 м. пр. 10.02 

Скок височина 1.86 Скок височина 1.48 

Овчарски скок 3.68 Овчарски скок 2.25 

Скок дължина 6.52 Скок дължина 5.05 

Троен скок 13.75 Троен скок 11.81 

Гюле 14.52 Гюле 10.76 

4Х400м. 3.41.24 4Х400м. 4.50.74 

Многобой 3077 Многобой 2257 


