
 
 
 

Наредба 
за определяне на проектонационалните отбори на България за класове 

F2 (кордови авиомодели). 
 
Чл.1  Проектонационалния отбор на България за класове F2 ( кордови 
авиомодели) , се състои от всички състезатели, класирани на едно от първите 
три места при Мъже и Жени (Seniors) и първи при юношите (Juniors), във всеки 
един от класовете за които се провеждат Световни и Европейски първенства. 
Класирането на състезателите се прави по критерии,описани в тази наредба. 

Чл.2. Състезателни класове: F2A ,F2B, F2C, F2D за Мъже и Жени (Seniors), F2A 
,F2B, F2C, F2D за Юноши (Juniors). Класовете и техния брой може да се мени в 
зависимост от правилата на ФАИ, за провеждане на състезания от 1 категория 
(Световни и Европейски първенства). 

Чл.3. Квалификационен период: 1 (eдна) календарна година, предшестваща 
тази за която се определя проектонационалния отбор. 

Чл.4. Квалификационни състезания: За квалификационни могат да се смятат 
резултати от Националните първенства, Национални турнири и  етапи от 
Световната купа, при условие, че са проведени по правилата на ФАИ за 
съответния клас и одобрени от комисията за квалификационни.  

Чл.4.1. Брой квалификационни състезания: Броят на квалификационните 
състезания e 2 (две), като Националното първенство задължително се смята за 
квалификационно. 

Чл.5. Класирането се прави по квалификационни точки, които се смятат така: 
За клас F2A точките са равни на резултата (скорост) от крайното класиране 
в даденото квалификационно състезание.  

За клас F2B точките са равни на резултата (точки) от крайното класиране в 
даденото квалификационно състезание, проведено по правилника и 
комплекса на ФАИ, с минимум 2 (два) старта. 

За клас F2C точките са равни на резултата (време) от крайното класиране в 
даденото квалификационно състезание за база 100 кръга.  

За клас F2D точките са равни на резултата (брой победи) от крайното 
класиране в даденото квалификационно състезание. 

Чл.6. За всяко свое участие, всеки състезател получава квалификационни точки 
във всеки клас отделно. За класирането се зачитат най-добрите резултати в 
конкретния брой квалификационни състезания по Чл.4.1. Сумата от състезания е 
квалификационният резултат на състезателя (екипажа) за квалификационния 
период. 



Чл.7  Класирането се прави за всеки клас по отделно като състезателите се 
подреждат в низходящ ред на квалификациония резултат (при клас F2C във 
възходящ) в края на всяка календарна година. Утвърждава  се от УС на БФА. 
Публикува се на сайта на БФА не по-късно от 31 януари. 

Чл.8. Окончателния състав на националния отбор, който ще представя България 
на състезанието от 1 категория (Световно или Европейско) се определя след 
изпълнението на финансовите условия за участие в това първенство, заплащане 
на таксата за участие и наличието на валиден международен състезателен 
лиценз. 

Чл.9. Комисията  предлага, а УС на БФА утвърждава срок за подаване на 
заявление за участие в съответното първенство (Световно или Европейско), както 
и срок за плащане на таксата за участие. След изтичането на този срок, 
подтвърдилите своето участие членове на проектонационалния отбор, и 
заплатили таксата за участие, окончателно се смятат за членове на националния 
отбор, който ще представя България на събитието.  

Чл.10. Всеки член на окончателния състав на националния отбор е длъжен да 
спазва правилата за участие на международни състезания на националния отбор, 
активно да помага на своите съотборници и да изпълнява решенията и задачите 
поставени от менажера на националния отбор за съответното състезание. 

Чл.11. Менажерът на националния отбор на България (Team Мanager) и неговите 
помощници се определят от УС на БФА , за всяко състезание от първа категория 
(Световно или Европейско първенство). Той решава всички останали въпроси, 
свързани с участието на националния отбор на събитието. 

Чл.12. Членовете на националния отбор са длъжни да изпълняват неговите 
нареждания и решения, свързани с организацията на отбора по време на 
състезанието и по-доброто представяне на отбора. 

 
01 март  2016 год. 


