
Приложение 1а 

 

Регламент за формиране на националните отбори 

през 2016 – та година 
 

За клас Оптимист: 

Първи национален отбор на България (за евентуално участие в 2016 IODA 

WORLD CHAMPIONSHIP - 26.06-04.07.2016 г.): 

 Националният треньор определя поименен национален отбор /и резерви/ 

до 26.05.2016 г. на база ранглистата към тази дата. 

 Националният отбор се състои от първите четири момчета в ранглистата 

+ най-предно класираното момиче. 

 В случай на отказ се дава право на следващия по реда в ранглистата 

състезател /момиче/ до 15 място от ранглистата да се включи към отбора.  

 При отказ на момиче да участва в националния отбор се дава право на 

следващия по реда в ранглистата състезател /резерва/ да се включи към 

отбора, независимо че не е момиче.  

 Състезател отказал участие без уважителна причина губи правото си да 

бъде включен във втория национален отбор за следващото първенство. 

 При ограничен бюджет, състава ще бъде от двама състезатели (момиче и 

момче). 

 При ограничен бюджет, се дава право на следващ/и/ по реда в ранглистата 

състезател/и/ да участват на собствени разноски до попълване на квотата, 

при заявено писмено желание от тях, изпратено към БФВ в срок до 

25.03.2016г. 

Втори национален отбор (за евентуално участие в 2016 IODA EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP – 15.07 – 22.07.2016 г.): 

 Националният треньор определя поименен национален отбор /и резерви/ 

до 26.06.2016 г. на база ранглистата към тази дата 

 Националният отбор се състои от най-предно класираните четири 

момчета в ранглистата + най-предно класираните три момичета, като 

участниците в първия национален отбор не се вземат в предвид, както и 

отказали състезатели без уважителна причина.  

 В случай на отказ се дава право на следващия по реда в ранглистата 

състезател /резерва/ да се включи към отбора.  

 При отказ на момиче или момче да участва в националния отбор се дава 

право на следващия по реда в ранглистата състезател /момиче или момче/ 

да се включи към отбора. 
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 При ограничен бюджет, състава ще бъде от трима състезатели (две 

момчета и едно момиче). 

 При ограничен бюджет, се дава право на следващ/и/ по реда в ранглистата 

състезател/и/ да участват на собствени разноски до попълване на квотата, 

при заявено писмено желание от тях, изпратено към БФВ в срок до 

25.03.2016г. 

 

Трети разширен състав на национален отбор: (за евентуално участие в 2016 

BALKAN CHAMPIONSHIP – Sept. 2016): 

 Националният треньор определя поименен национален отбор /и резерви/ 

до 23.08.2016 г. на база ранглистата към тази дата. 

 Националният отбор се състои от най-предно класираните момчета в 

ранглистата /според квотата ни за момчета/ + най-предно класираните 

момичета /според квотата ни за момичета/ 

 В случай на отказ се дава право на следващия по реда в ранглистата 

състезател /резерва/ да се включи към отбора.  

 При отказ на момче или момиче да участва в националния отбор се дава 

право на следващия по реда в ранглистата състезател /резерва/ да се 

включи към отбора според квотата.  

 

За клас 420: 

Национален отбор на България (за евентуално участие в 2016 420 and 470 Junior 

European Championships – 29.07 – 06.08.2016 Balatonfüredi Yacht Club, HUNGARY 

 

 Националният треньор определя поименен национален отбор /и 

резерви/ до 26.06.2016 г. на база ранглистата към тази дата. 

 Националният отбор се състои от най-предно класираните два 

екипажа момчета или момичета  

 В случай на отказ се дава право на следващия по реда в ранглистата 

екипаж /резерва/ да се включи към отбора. 

 При ограничен бюджет, състава ще бъде от един екипаж. 

 

За клас Laser 4.7 

Национален отбор на България (за евентуално участие в 2016 Laser 4.7 Youth World 

Championships – Kiel, Germany – 30.07 – 07.08.2016\ 

 

 Националният треньор определя поименен национален отбор /и 

резерви/ до 26.06.2016 г. на база ранглистата към тази дата. 

 Националният отбор се състои от най-предно класираните 2 момчета 

и 2 момичета  

 В случай на отказ се дава право на следващия по реда в ранглистата 

състезател /резерва/ да се включи към отбора. 

 При ограничен бюджет, състава ще бъде от двама състезатели ( едно 

момче и едно момиче). 

 При ограничен бюджет, се дава право на следващ/и/ по реда в ранглистата 

състезател/и/ да участват на собствени разноски, при заявено писмено 

желание от тях, изпратено към БФВ в срок до 25.03.2016г. 

 

За клас Laser Radial и Laser Standart 
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Национален отбор на България (за евентуално участие в 2016 Laser Under 21 World 

Championships - Kiel, Germany – 09.08 – 16.08.2016 

 

 Националният треньор определя поименен национален отбор /и 

резерви/ до 26.06.2016 г. на база ранглистата към тази дата. 

 Националният отбор се състои от най-предно класираните 2 

състезателя на Laser Radial и 2 състезателя на  Laser Standard.  

 В случай на отказ се дава право на следващия по реда в ранглистата 

състезател /резерва/ да се включи към отбора. 

 При ограничен бюджет, състава ще бъде от двама състезатели ( един 

на Laser Radial и един на Laser Standart). 

 При ограничен бюджет, се дава право на следващ/и/ по реда в ранглистата 

състезател/и/ да участват на собствени разноски, при заявено писмено 

желание от тях, изпратено към БФВ в срок до 25.03.2016г. 

 

Настоящият регламент е 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 националните отбори. 

 
 


