
 
 

Наредба 
за класиране на клубовете, членове на Българска Федерация по 

Авиомоделизъм (БФА), според спортните им успехи. 
 

 
Чл.1. С тази наредба се определя начина за класиране на клубовете, членуващи в БФА, 
според спортните им успехи през календарната година. 
 
Чл.2. За всяко свое участие в състезание от различен ранг, състезателите на клубове 
могат да получат точки. 
 
Чл.3. Всеки състезател, носи на своя клуб точки от трите (3) си най-добри класирания 
(най-много точки според системата за точкуване). 
 
Чл.4. Сумата от точките на всички картотекирани състезатели на даден клуб, се прилага 
за определяне класирането на клубовете , според спортните им успехи през съответната 
година. 
 
Чл.5. Точкуват се само класиранията в първата половина на класирането. При нечетен 
брой състезатели, бройката на състезатели в челната половина, се закръгля нагоре. 
(Пример 25 състезатели, точкуват се класирания до 13 място). 
 
Чл.6. Формулата за изчисляване на точките е: 
Т = К х (Б – М +1), където: 
К – коефициент на състезанието 
Т – точки 
Б – брой участници в класа 
М – заето място от състезателя 
 

Коефициентите на състезанията са: 
Световно първенство – 5 
Европейско първенство – 4 
Кръг от Световна купа – 3 
Национално първенство – 2 
Национален турнир – 1 
 

Чл.7. За много добри класирания на Световни, Европейски първенства и Световната 
купа (крайно класиране) се получават допълнителни бонуси. 
 

7.1. За индивидуални класирания на Световни и Европейски първенства: 
От 1 до 6 място включително (мъже и юноши)  – бонус 100% от точките за това 
класиране (точките се удвояват). 
 

7.2. За индивидуални класирания на Световни и Европейски първенства, при над 40 
участника на същите: 
От 7 до 12 място включително (мъже и юноши) - бонус 50% от точките. 
 

7.3. Индивидуални класирания за Световната купа (крайно класиране): 
1 място – 300 точки бонус 
2 място – 200 точки бонус 
3 място – 100 точки бонус 



 
 
 
7.4.Отборни класирания на Световни и Европейски първенства: 
1 място – 100 точки на всеки състезател бонус 
2 място – 70 точки точки на всеки състезател бонус 
3 място – 30 точки точки на всеки състезател бонус 
 
Чл.9. Клубът сам изчислява точките на състезателите си и ги изпраща на секретаря на 
федерацията за контрол и общо класиране. При необходимост от клуба могат да бъдат 
поискани копия от протоколите при участие в международни състезания, за проверяване 
на изчисленията. 
 
Наредбата е приета от УС на БФА на заседание, проведено на 14 януари 2012 г.  
 
 
 
14 януари 2012 г.       УС на БФА. 


