
 

У К А З А Н И Е  

 за попълване на таблиците за отчитане на резултатите 

 

• Цветните полета и колони не се попълват, те се изчисляват автоматично 

от таблицата, по въведените в белите поета цифрови данни. 

• В редовете, в които не въвеждате данни за отчитане на резултат, не 

променяйте въведените в четвърта колона число „1” и в пета колона число „100”, както 

и оставете  празни колони 10, 11 и 12, за да могат формулите за автоматично 

изчисляване на точките да работят коректно. 

• В „sheet 2” на формуляра се намира таблицата с точките. Не изтривайте и 

не променяйте таблицата, за да могат формулите за автоматично изчисляване на 

точките да работят коректно. 

 

1. Във формуляра за попълване на резултатите: 

В първата таблица се въвеждат резултатите на състезателите от приоритетно 

ниво Олимпийски, с коефицент 1,10, така както са изброени в т.2  от „Критериите”; 

Във втората таблица се въвеждат резултатите на състезателите от приоритетно 

ниво Олимпийски, с коефицент 1,05, така както са изброени в т.2  от „Критериите”; 

В третата таблица се въвеждат резултатите на състезателите от приоритетно 

ниво Олимпийски, с коефицент 1,00, така както са изброени в т.2  от „Критериите”; 
 

2. В първа колона: въвеждате имената и рожденната година на състезателя.  

  

3. Във втора колона: въвеждате вида на първенството, така както са изброени 

в т.4 от „Критериите” (с думи). 

  

4. В третата колона: въвеждате класа и възрастовата група за която се отчита 

резултата, така както са описани в т.1 на „Критериите” (с думи). 

  

5. В четвърта колона: въвеждате номера на възрастовата група, за която се 

отчита резултата, според описаните в т.1 на „Критериите” (с арабски цифри от 1 до 5). 

 

6. В петата колона: въвеждате отчитаното класиране на състезателя, в 

съответната възрастова група и състезателен клас на даденото състезание.  

• Отчитат се само резултати от класове и възрасти, фигуриращи в 

официалния протокол от състезанието.  

• Когато състезател може да участва в класирането в различни възрастови 

групи от едно и също състезание(с едни и същи гонки), може да се отчете само едно от 

класиранията в съответното състезание.  

• Ако състезател участва в повече от един старт(на различни класове или 

отделни гонки по възрасти), могат да се отчетат класиранията от всеки отделен клас 

или възрастова група, в които е взел участие и има официално класиране в съответната 

група и клас.  

• Когато състезател е бил изпратен като национален състезател с решение 

на УС на на БФВ за участие в официално състезание в чужбина и поради това е 

пропуснал участие в Държавно Първенство, за него може да  се отчете резултат за 

първо място в класа и възрастовата група, в която е участвал в международната регата. 

При това върху точките не се начисляват коефиценти за транспорт на материална част 

и за отдалеченост( въвеждат се коефициенти 1,00). 



 

7. В колони шест, седем и осем: колоните се попълват автоматично след като 

сте въвели даните в колони четири и пет. 

 

8. В девета колона: въвеждате мястото на провеждане на регатата, за която се 

отчита резултата(с думи). 

 

9. В десета колона: въвеждате коефицента за категория на регатата, така като 

са описани в т.4 от „Критериите”(1,10  , 1,05 или 1,00 със запетая, а не точка, след 

единицата). 

 

10. В единадесета колона: въвеждате коефициента за отдалеченост, както е 

определен от т.5 на „Критериите”(от 1,00 до 1,50). 

 

11. В дванадесета колона: въвеждате коефициента за транспорт на 

материална част, веднъж за всяка транспортирана лодка – върху точките на шкипера, 

както е описано в т.6 на „Критериите”. При въвеждането на данните за екипажа, при 

двуместните лодки  в тази колона въвеждате коефицент 1,00. При коефицент за 

отдалеченост 1,00 то коефицента за транспорт на лодка също следва да бъде 1,00, 

независимо от вида на лодката. 

 

12. В Тринадесета колона: колоната се попълва автоматично с резултата на 

състезателя, умножен с въведените до момента коефициенти. 

 

13. Повтаряте стъпки 2 до 12 за всеки състезател, за всеки отчитан резултат в 

съответната таблица, като: 

• Броят на отчитаните резултати за всеки състезател се определя по т.8 от 

„Критериите”.  

• При отчитането на резултати на един състезател от различни възрастови 

категории, за отчитане на шести резултат трябва поне един от отчетените резултати да 

е в  четвърта или пета възрастова група. 

 

14. Сборът от точките от резултатите на състезателите от трете приоритетни 

нива автоматично се сборуват в реда за сбор на общия брой точки по възрастови групи. 

 

15. Коефициент за обхват: въвеждате коефициента за обхват, който се полага 

в зависимост от броя на възрастовите групи, в което сте отчели резултати, съобразно 

т1. и т.7 от „Критериите”. 

 

16. В последната таблица от формуляра въвеждате резултата от държавното 

първенство на състезател, участвал в международна регата като национален състезател 

утвърден от УС на БФВ. Въвежда се резултата от шеста колона(без никакви 

коефиценти)  от държавното първенство в същия клас, на който се е състезавал и в 

международната регата. Отчита се не повече от едно участие на състезател. Ако 

участието на състезателя в МСК е съвпаднало по време с провежданото държавно 

първеснво за същия клас то се отчитат точки като за първо място  в съответния клас(т.9 

от „Критериите”) 

 

17. В реда Всичко „А”+„В” автоматично се изчислява крайният сбор на 

всички точки на клуба. 


