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КРИТЕРИИ 

за съставяне и водене на националните ранглисти, 

задължителни условия за организаторите на регати валидни 

за ранглистите 
1. Цели 

 Националните ранглисти имат информативен характер и служат за определяне 

на състава на националните представителни отбори на България. 

 Националните ранглисти се съставят по класове, като в тях влизат състезатели 

в съответният клас без разделение по пол и възрастова група. 

 Националните ранглисти са представителна извадка и обобщение на 

представянето на всички състезатели в страната и не служат за определяне на 

точките за финансиране на клубовете или за други цели. 

2. Водене на ранглиста 

 Националните ранглисти се съставят и водят от националният/те треньор/и. 

 Националните ранглисти се актуализират от националният/те треньор/и в 3-

дневен срок след приключване на съответната проява. 

 Националните ранглисти се публикуват на сайта на БФВ в 3-дневен срок след 

приключване на съответната проява, като подлежат на актуализация при 

констатиране на допуснати технически грешки. 

3. Методика 

3.1 Системата за отчитане на резултата е максимална точкова система – победителят 

получава брой точки равни на броя на участниците, а всеки следващ с една точка по- 

малко. Последният състезател получава 1 точка.  

3.2 Участник за класирането за ранглиста е този, който е завършил минимум 30% от 

проведените гонки. 

4. Класове - отделни национални ранглисти на България се съставят и водят в 

следните класове, съгласно класните правила на съответния клас: 

А.  Национална ранглиста на България за клас Оптимист,  

Б.  Национална ранглиста на България за клас 420,  

В.  Национална ранглиста на България за клас 470,  

Г.  Национална ранглиста на България за клас Laser 4.7,  

Д.  Национална ранглиста на България за клас Laser Radial,  

Е.  Национална ранглиста на България за клас Laser Standard, 

Ж.  Национална ранглиста на България за клас Finn,  

5. Необходими задължителни условия за организаторите на регати валидни за 

ранглиста. 

 Националните ранглисти включват всички национални прояви от календара на 

БФВ при спазване на всяко едно от следните условия: 

За национална ранглиста на България за клас Оптимист 

 Състезанието трябва да има проведени и завършени 5 или повече гонки 

 Състезанието трябва да е с изхвърляне на минимум една гонка от общия резултат. 
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 Състезанието трябва да има жури на вода. 

 Състезанието трябва да е проведено в такъв формат, че състезателното разстояние във 

всички гонки да е според изискванията на IODA. 

 Класиране – класирането за ранглистата се определя от общото класиране за всеки 

клас. 

 При участието на чуждестранни лодки се изготвя отделно класиране без тяхното 

участие. В този случай се запазват последователността на класирането и точките от 

класирането, като от резултатите се изтриват чуждестранните лодки. 

 

За национална ранглиста на България за неолимпийските класове420 и Laser 4.7  

 Състезанието трябва да има проведени и завършени 5 и повече гонки. 

 Състезанието трябва да е с изхвърляне на една гонка от общия резултат. 

 Състезанието трябва да има жури на вода. 

 В състезанието трябва да са участвали минимум пет състезатели/лодки и да са 

завършили минимум 30 % от гонките. 

За национална ранглиста на България за олимпийските класове 470, Laser 

Standart,Laser Radial и Finn 

 Състезанието трябва да има проведени и завършени 5 и повече гонки. 

 Състезанието трябва да е с изхвърляне на една гонка от общия резултат. 

 Състезанието трябва да има жури на вода. 

 В състезанието трябва да са участвали минимум пет състезатели/лодки и да са 

завършили минимум 30 % от гонките. 

6. Точкуване на националните състезатели в националната ранглиста 

В случай, че по време на провеждане на национални състезания от календара на БФВ 

състезател/и участват в международно състезание, като част от националния отбор на 

България то този/тези състезатели получават точки за ранглистата по следната схема: 

o Всеки български състезател в международното състезание получава за националната 

ранглиста точки равни на точките на победителя в националното състезание от 

календара на БФВ. 

o Настоящото условие е валидно само за състезатели, които са част от националния 

отбор на България, определен от националния треньор, утвърдени и приети от УС на 

БФВ и не важи за състезатели, участващи за България под друга форма в 

международно състезание.  

7. Регламент за националната ранглиста 2016 

Началният точков актив на всеки състезател през 2016-та година започва с точковия 

резултат от ранглистата от предходната година.  

 След провеждане на три регати през 2016-та година при спазване на условията на 

раздел 4 за включване на състезанието в ранглистата, началният точков актив от 

предходната година се заличава. 

 При проведени четири до шест регати през 2016-та година при спазване на условията 

на раздел 4 за включване на състезанието в ранглистата, точките се изчисляват, като се 

изхвърля най-лошия резултат. 

 При проведени седем и повече регати през 2016-та година при спазване на условията 

на раздел 4 за включване на състезанието в ранглистата, точките се изчисляват, като се 

изхвърлят двата най-лоши резултата. 

 При равен брой точки се следват следните принципи – по предно класиране от ДП 

2015, ако този показател е отпаднал се гледа по-предното класиране от последното 

състезание, а след провеждане на ДП 2016 ще се гледа по-предното класиране в тази 

регата. 

 Отделен състезател незавършил поне 30% от гонките (DNS, DNF) не получава 

индивидуални точки за националната ранглиста (определение: при пет проведени и 

валидни гонки в състезанието – да е завършил и класиран в 2, при шест и седем гонки 
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в състезанието – да е класиран в мин. 3, при осем и повече гонки в състезанието – да е 

класиран в поне 4 гонки). 

 

Важно условие – Резултата от ДП за 2016-та година няма да се изхвърля в 

ранглистата за 2016г. 

 

 

Настоящите критерии са неразделна част от Наредбата на БФВ за провеждане на 

националните първенства и регатите по ветроходство и отменят всички предходни решения 

на УС на БФВ, свързани с определянето на критериите за националните ранглисти. 


