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НАРЕДБА 
за държавните първенства и контролните състезания 

по фигурно пързаляне за сезон 2019/2020 г. 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С тази НАРЕДБА се регламентират условията, редът и изискванията към 
състезателите за провеждане на всички официални състезания от държавния спортен 
календар, организирани и осъществявани от БФ по кънки, в съответствие с Конституцията, 
основните и специалните технически правила на ISU – 2018 г., и съответните Комюникета на 
ISU за сезон 2019/2020 г., отнасящи се за спорта фигурно пързаляне. 

ІI. ДАТИ, МЯСТО И ВИД НА СЪСТЕЗАНИЯТА 

Чл. 2. Държавно първенство: 
29 ноември – 01 декември 2019 г., за класове I–VII и “Млад фигурист”, Зимен 

дворец на спорта. 
Чл. 3. Държавно първенство за наградите на БФ по кънки: 
07–09 февруари 2020 г., за класове I–VII и “Млад фигурист”, Зимен дворец на 

спорта. 
Чл. 4. Държавно първенство – „Приз Виктория”: 
27–29 март 2020 г., за класове I–VII и “Млад фигурист”, Зимен дворец на спорта. 
Чл. 5. Контролни състезания: 
1. 15 август 2019 г., Зимен дворец на спорта – Контролно състезание за определяне 

на участниците в Гранд При сериите за юноши и девойки. Право на участие в 
контролното ще получат състезателите, изпълнили успешно 2 Aксел на официално 
състезание. До участие в Гранд При сериите ще се допускат фигуристи, изпълнили 
по време на контролното 2 Aксел (за момичетата) и 2 Aксел и един троен скок (за 
момчетата), със средна оценка от съдиите минимум “0”. 

2. 29 ноември – 01 декември 2019 г., Държавно първенство по фигурно 
пързаляне, Зимен дворец на спорта – Контролно състезание за определяне състава 
за участие в Европейско първенство по фигурно пързаляне за мъже и жени в Грац, 
Австрия – 20–26.01.2020. г. 

3. 07–09 февруари 2020 г., Държавно първенство за наградите на БФ по кънки, 
Зимен дворец на спорта – Контролно състезание за определяне състава за участие в 
Световно първенство за юноши и девойки в Талин, Естония – 02–08.03.2020 г. 

4. 12–18 февруари 2020 г., Международен турнир „София Трофи“, Зимен дворец 
на спорта – Контролно състезание за определяне състава за участие в Световно 
първенство по фигурно пързаляне за мъже и жени в Монреал, Канада – 16–
22.03.2020. г. 

Чл. 6. Във връзка с определяне участниците в международни състезания, включени в 
календара на ISU, БФ по кънки си запазва правото да организира и провежда, и други 
контролни състезания през сезона. Всички допълнителни контролни състезания ще се 
провеждат в съответствие с изискванията на настоящата Наредба. 

Чл. 7. В случай на непредвидени обстоятелства, БФ по кънки си запазва правото да 
променя датите в спортния календар. 
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Чл. 8. Най-късно в деня на провеждане на техническата конференция БФ по кънки 
(организаторът) информира участниците в състезанията за реда и графика на тяхното 
провеждане. 

ІІІ. ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ 

Чл. 9. В зависимост от възрастта си, състезателите имат право да участват в следните 
състезателни категории, наричани по-долу КЛАСОВЕ: 

А. ИНДИВИДУАЛНО 

• Клас I (Senior) – (мъже и жени), които към 1 юли 2019 г. са навършили 15 години. 
(съгласно изискванията на ИСУ – Конституция и основни правила – 2018, правило № 108 
& 3, a); 

• Клас II (Junior) – (юноши и девойки), които към 1 юли 2019 г. са навършили 13 години и 
не са навършили 19 години (съгласно изискванията на ИСУ – Конституция и основни 
правила – 2018, правило № 108 & 3, b); 

• Клас III (Advanced Novice) – (момчета и момичета), които към 1 юли 2019 г. са 
навършили 10 години и не са навършили 15 години (съгласно изискванията на ИСУ – 
Конституция и основни правила – 2018, правило № 108 & 3, c, iii); 

• Клас IV (Intermediate Novice) – (момчета и момичета), които към 1 юли 2019 г. не са 
навършили 15 години; 

• Клас V (Basic Novice) – (момчета), които към 1 юли 2019 г. не са навършили 13 години; 

• Клас V Б (Basic Novice) – (момичета), които към 1 юли 2019 г. не са навършили 13 
години; 

• Клас V А (Basic Novice) – (момичета), които към 1 юли 2019 г. не са навършили 12 
години; 

• Клас VI Къпс (Cubs) – (момчета), които към 1 юли 2019 г. са навършили 8 години и не 
са навършили 10 години; 

• Клас VI Б Къпс (Cubs) – (момичета), които към 1 юли 2019 г. са навършили 9 години и 
не са навършили 10 години; 

• Клас VI А Къпс (Cubs) – (момичета), които към 1 юли 2019 г. са навършили 8 години и 
не са навършили 9 години; 

• Клас VІІ Чикс (Chicks) – (момчета), които към 1 юли 2019 г. не са навършили 8 години; 

• Клас VІІ Б Чикс (Chicks) – (момичета), които към 1 юли 2019 г. са навършили 7 години 
и не са навършили 8 години; 

• Клас VІІ А Чикс (Chicks) – (момичета), които към 1 юли 2019 г. не са навършили 7 
години; 

• Клас VІІ+ – (момчета и момичета), които са покрили теста „Млад Фигурист“ в 
настоящия сезон, но са по-големи на години и не отговарят на изискванията за възраст в 
VII–ми клас. Състезателите получават право да участват в тази категория само един 
сезон, след което трябва да преминат в категорията, на която отговарят по години. 
Участието в този категория не носи точки по точковата система; 

• Клас ”Млад фигурист” (Kids) – (момчета и момичета), които към 1 юли 2019 г. не са 
навършили 8 години или се явяват за първи път на състезание от ВСК; 
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Класовете ще бъдат разделени на под-категории А и B, само при момичетата в 
случаите, когато има минимум по шест състезатели във всяка една от подгрупите.  

Всеки състезател, който участва за първи път в състезание от ВСК, трябва да покрие 
теста „Млад Фигурист“, за да получи право да участва в по-горна категория. 

Б. ТАНЦИ НА ЛЕД И СПОРТНИ ДВОЙКИ 

• Клас I (Senior) – (мъже и жени), които към 1 юли 2019 г. са навършили 15 години 
(съгласно изискванията на ИСУ – Конституция и основни правила – 2018, правило № 108 
& 3, a); 

• Клас II (Junior) – (юноши и девойки), които към 1 юли 2019 г. са навършили 13 години и 
не са навършили: за девойките – 19 години, за юношите – 21 години (съгласно 
изискванията на ИСУ – Конституция и основни правила – 2018, правило № 108 & 3, b); 

• Клас III (Advanced Novice) – (момчета и момичета), които към 1 юли 2019 г. са 
навършили 10 години и не са навършили: за момичетата – 15 години, за момчетата – 17 
години (съгласно изискванията на ИСУ – Конституция и основни правила – 2018, 
правило № 108 & 3, c, iii); 

• Клас IV (Intermediate Novice) – (момчета и момичета), които към 1 юли 2019 г. не са 
навършили 15 години; 

• Клас V (Basic Novice) – (момчета и момичета), които към 1 юли 2019 г. не са навършили 
13 години; 

Чл. 10. Състезатели от I-ви, II-ри и III-ти Клас имат право да се явяват в по-горна 
категория и/или да се връщат в долна категория в рамките на един състезателен сезон, ако 
отговарят на възрастовите изисквания. Състезателите от останалите категории имат право да 
променят категориите си съгласно Наредбата за НО. 

ІV. СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА 

Съгласно Приложение 1, 2 и 3, които са неразделна част от тази Наредба. 
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V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ 

Чл. 11. В първенствата и турнирите, както и в други състезания организирани от БФ 
по кънки могат да участват неограничен брой, редовно картотекирани състезатели на 
спортните клубове (СК), членове на БФ по кънки, които са редовно заявени и са заплатили 
такса за участие. 

Чл. 12. Всяка заявка трябва да бъде попълнена на бланка по образец и да съдържа 
следните атрибути: 

1. Официално наименование на заявителя (Клуба); 
2. Име, фамилия и подпис на лицето представляващо участника (Клуба); 
3. Списък на участниците със собствено и фамилно име на състезателя, рождена дата и 

категория, в която ще участва. 
Заявки без горните атрибути ще се смятат за нередовни и няма да бъдат приети от 

организатора. 
Чл. 13. Всяка конкретна заявка се изготвя и представя в БФ по кънки МИНИМУМ 10 

(ДЕСЕТ) РАБОТНИ ДНИ преди началото на всяко отделно състезание. Заявката се 
проверява, дали всеки състезател от списъка отговаря на съответната възрастова категория и 
се завежда с входящ номер и дата в канцеларията на БФ по кънки (организаторът на 
състезанието). 

Клубовете, които не са подали своите заявки съгласно определения срок, няма да бъдат 
допуснати до участие в съответното състезание. 

Чл. 14. (1) В случай на непредвидени обстоятелства и обективни причини, водещи до 
промени, в подадената в срок заявка по чл. 12, актуалният състав по заявката за участие, 
следва да се представи най-късно до 18:00 ч. в деня предхождащ Техническата конференция. 

(2) Случаите на непредвидени обстоятелства и обективни причини се установяват с 
писмени документи. 

Чл. 15. (1) Всеки състезател, който е редовно заявен по чл. 12, дължи такса за участие, 
както следва: 

а) участниците в класове І, ІІ, ІІІ, спортни и танцови двойки – 35 лв. 
б) участниците в класове ІV, V, VІ и VІІ – 25 лв.  
в) участниците в клас ”Млад фигурист” (Kids) – 10 лв. 
(2) Заплащането на таксата се извършва съгласно проформа фактура изготвена от 

организатора, не по-късно от 7 (седем) дни преди деня на техническата конференция, чрез 
банков превод по сметка на БФ по кънки в УниКредит Булбанк АД: 

 IBAN: BG64UNCR70001521771681,  
 BIC: UNCRBGSF 
(3) Участник, който не е заплатил в срок дължимата сума няма право на участие и 

автоматично отпада от списъка със заявките. 
(4) Таксата за участие подлежи на връщане единствено в случаите и при условията на 

чл. 14 от настоящата Наредба. Искането за връщане може да се предяви най-късно до 18:00 
ч. в деня предхождащ Техническата конференция. 

Чл. 16. (1) БФ по кънки (организаторът), на базата на подадените заявки и заплатени 
такси, изготвя и представя на главния съдия, окончателните списъци на участниците в 
състезанията.  
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(2) Копия от заявките за участие се предоставят от организатора на главния съдия на 
състезанието най-късно 1 (един) час преди началото на Техническата конференция. Същите 
могат да се изпратят и по електронната поща. В случай, че главният съдия не получи копия 
от заявките, заведени в канцеларията на БФ по кънки, той не включва в жребия съответните 
заявени състезатели. 

Чл. 17. Всеки клуб е длъжен да представи на организаторът, пред-състезателен 
медицински преглед на участниците, поне 1 (един) час преди старта на състезанието. 
Състезатели, чиито клубове не представят такъв, няма да бъдат допуснати до участие. 

VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ. 

Чл. 18. Техническата конференция и жребия се провеждат от организатора, поне един 
ден преди всяко състезание на място и час, определени от организатора. 

Жребият, може да бъде изтеглен по електронен път, в присъствието на представители 
на заявилите участие клубове. 

Стартовият ред за волната програма на класове I, II и III няма да бъде определян от 
жребий, а ще бъде в обратен ред на класирането от кратката програма на съответната 
категория. 

Чл. 19. (1) Музиката на участниците трябва да бъде предаден на организатора до края 
на техническата конференция. 

Той може да бъде представен на стандартен CD. Всяка програма кратка и/или волна 
трябва да бъде на отделен носител. CD-тата трябва да бъдат надписани с името и фамилията 
на състезателя, клуб, категория, времетраенето на музиката и обозначение с наименованието 
на съответната програма (напр. кратка програма или волна програма). 

(2) БФ по кънки (организаторът) не носи отговорност за непредвидимите последствия 
за състезателя(ите),  произтичащи от лошото качество на записа. 

VІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И КЛАСИРАНЕ 

Чл. 20. Оценяване и определяне на резултатите: 
1. Оценяването и определяне на резултатите във всички дисциплини за класове I–

VII включително, ще се извършва по новата съдийска система – NJS съгласно 
действащия към момента правилник на ИСУ. 

2. За категория „Млад фигурист”, състезанието ще се проведе под формата на 
тест. Правилата за провеждане на теста са описани в „Приложение 3”. 

3. Състезатели, които не отговарят на изискванията на тази Наредба, могат да 
участват в състезанията посочени в раздел II “Дати, място и вид на състезанията” само 
с изричното одобрение на БФ по кънки (организаторът). В този случай се изготвя 
отделно класиране за тези състезатели. 

4. Състезатели, които на са изпълнили и завършили всички части на 
състезателната програма за съответното състезание, няма да бъдат включени в 
крайното класиране и няма да участват в разпределението на наградите. 
Чл. 21. Контестации на базата на предполагаемо нарушение на правилата могат да 

бъдат подавани към главния съдия, съгласно изискванията на Конституцията и основните 
технически правила на ISU – 2018 г. 
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VІІІ. ГЛАВНИ СЪДИИ, СЪДИИ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

Чл. 22. В началото на всеки състезателен сезон, но не по-късно от 15 август на 
текущата година, Председателят на РСК или нейният Секретар, представя на УС на БФ по 
кънки поименен списък на имащите правомощия: 

• Главни съдии; 
• Технически контрольор, технически специалисти и дата оператори; 
• Съдии оценители; 
Също така изготвя предварителен състав на съдийските комисии за всички състезания 

включени в тази Наредба. 
Чл. 23. Съставът на съдийските комисии, в това число главните съдии, техническите 

контрольори, техническите специалисти и дата операторите, за всяко отделно състезание се 
определят от РСК и одобряват от организатора. 

Чл. 24. Председателят на РСК или нейният Секретар представя на Организатора 
окончателния съдийски наряд, не по-късно от пет работни дни, от датата на провеждане 
Техническата конференция на посочените в тази наредба състезания. 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 25. (1) БФ по кънки (организаторът) не носи отговорност в случаи на евентуални 
увреждания и наранявания на състезатели и други длъжностни лица по време на 
състезанията. 

(2) Застраховането на състезателите е отговорност на клубовете или на самите 
състезатели. 

Чл. 26. БФ по кънки (организаторът) е отговорна за осигуряване на медицинско 
обслужване по време на състезанията. 

Чл. 27.  Организаторът на състезанието отговаря за редовността на състезателите, 
съгласно изискванията на тази Наредба. Главният съдия има право да провери редовността 
на участниците преди техническата конференция в офиса на БФ по кънки. В този случай, 
организаторът е длъжен да представи необходимите документи свързани с проверката. 

Х. НАГРАДИ И ЗВАНИЯ 

Чл. 28. Държавно първенство по фигурно пързаляне – победителите получават 
званието “Държавен първенец по фигурно пързаляне за 2019 г.”, за съответния клас и 
дисциплина. Класиралите се на първо, второ и трето място се награждават с медали, а всички 
участници с дипломи. 

Чл. 29. Държавно първенство за наградите на БФ по кънки – класиралите се на първо, 
второ и трето място се награждават с медали и/или купи, а всички участници с дипломи и 
предметни награди. 

Чл. 30. Държавно първенство „Приз Виктория“ – класиралите се на първо, второ и 
трето място се награждават с купи и медали, а всички участници с дипломи. 

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 31. БФ по кънки си запазва правото да прави промени в Наредбата и правилата на 
състезателната програма. 
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Чл. 32. За всички извършени промени в Наредбата, БФ по кънки уведомява писмено 
всички заинтересовани лица. 

Чл. 33. Материалното обезпечаване, работата на съдиите и помощния персонал за 
държавните първенства и контролни състезания, упоменати в тази Наредба се осигуряват от 
БФ по кънки. 

 
Настоящата Наредба бе изготвена и одобрена от членовете на УС на БФ по кънки – 

август 2019 г. 
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