
1 

 

 

 
 
 
Изменения на точки 5, 6, 30, 40, 43, 44 и 45 от Наредбата за провеждане на състезанията от 
държавния спортен календар на БФЛА 2021-2024 
Одобрени от Управителния съвет на БФЛА на 21 декември 2022 г., в сила с незабавен ефект 
 
 

 

  
Точки 5, 6, 30, 40, 43, 44 и 45 от Наредбата на БФЛА 2021-2024 

 (изменения в червено/удебелен шрифт и изтрито в син/шрифт) 
  

 

 

… 
 

5. Състезанията от спортния календар на БФЛА включват: 
5.1 всички Национални шампионати (НШ) по лека атлетика;  
5.2 международни състезания - състезания на стадион или състезания извън стадиона (вкл. 

всякакви видове бягане или спортно ходене), със заявено международно участие (от минимум 
три федерации членки на Световната атлетика, различни от БФЛА) включени в глобалния 
календар на Световната атлетика;  

5.3 национални състезания - други състезания, със заявено само национално участие на 
стадион или състезания извън стадиона (вкл. всякакви видове бягане или спортно 
ходене), които не са включени в глобалния календар на Световната атлетика; 

… 
 
 
 
… 

 
6.2 За шосейни пробези, състезания по маратон, полумаратон и спортно ходене трасетата трябва 

да са проверени от измерител на БФЛА или сертифицирани от Международен измерител на 
трасета. Резултати за квалификационни цели могат да бъдат постигнати само на трасе, 
измерено от Международен измерител на трасета Клас "A" или "B". 

… 
 
6.4 Организаторът на състезание, различно от НШ, представя Наредба и програма за 

състезанието, които трябва да бъдат съгласувани с БФЛА. Наредбата и програмата трябва да 
бъдат представени в БФЛА не по-късно от 1 месец 70 дни преди началото на състезанието. 
След одобряването им, те се публикуват на интернет страницата на БФЛА и на интернет 
страница на състезанието (ако има такава). Последващи промени се съгласуват с БФЛА и също 
задължително се публикуват. 

… 
 
 
 
… 
 
30.3 В заявките за участие в многобоите за момчета и момичета под 14 г. /11, 12 и 13-годишни/ се 

посочва, в кои от дисциплините по избор (СВ или СД и Г или 600 m / 800 m), ще участва 
съответният атлет. [Изборът между СВ или СД отпада от 1 януари 2022 г.] 

… 
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40.1  НШ по хвърляния се провежда за дисциплините: Диск, Чук, Копие; и за възрастовите групи: 
юноши и девойки под 18 г., юноши и девойки под 20 г., мъже и жени, като състезателите могат 
да участват само в една възрастова група и дисциплините за нея. 

40.21  На никакви състезания от спортния календар на БФЛА, в Хвърлянията не се допуска смесено 
участие на няколко възрастови групи в една дисциплина с различни по тегло уреди. 

40.32  Извън НШ се допускат и други дисциплини, с одобрение от БФЛА. 
40.43 На НШ и останалите състезания от спортния календар на БФЛА регламентът и начините за 

провеждане на състезанието в отделните дисциплини, квалификационните нормативи и броя 
на участниците във финалите се определят от Техническия делегат на състезанието, 
съобразно Състезателните и Техническиите Правила на Световната атлетика, Наредбата за 
състезанието и при спазване на изискването минималният брой участници, за да се проведе 
състезание в отделна лекоатлетическа дисциплина, да е двама (два щафетни отбора). 

… 
 
 
 
… 
 

НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ В ЗАЛА 
43. Национални шампионати в зала, както следва: 

43.1  НШ в зала за момчета и момичета под 14 г. (само многобой). 
43.2  НШ в зала за момчета и момичета под 16 г. (с отделен НШ в зала по многобой). 
43.3  НШ в зала за юноши и девойки под 18 г. (с отделен НШ в зала по многобой). 
43.4  НШ в зала за юноши и девойки под 20 г. (с отделен НШ в зала по многобой). 
43.5 НШ в зала за мъже и жени (с отделен НШ в зала по многобой).. 
… 
 
 
 
… 
 

НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ НА ОТКРИТО 
44.  Национални шампионати на открито, както следва:  

44.1   НШ за момчета и момичета под 14 г. (само многобой). 
44.2 НШ за момчета и момичета под 16 г. (с отделен НШ по многобой). 
44.3   НШ за юноши и девойки под 18 г. (с отделен НШ по многобой). 
44.4   НШ за юноши и девойки под 20 г. (с отделен НШ по многобой). 
44.5  НШ за мъже и жени (с отделен НШ по многобой).. 
… 
 
 
 
… 
 

НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ ПО ДИСЦИПЛИНИ С ОТДЕЛНИ НАРЕДБИ 
45.  Национални шампионати по дисциплини с отделни наредби, както следва: 

45.1  НШ на 10 000 m - за мъже, жени и юноши под 20 г., и 5000 m - за девойки под 20 г.  
45.2 НШ по хвърляния - за мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г. 
45.31 НШ по спортно ходене - за мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г., момчета и 

момичета под 16 г. 
45.42 НШ по полумаратон - за мъже и жени. 
45.53 НШ по маратон - за мъже и жени. 
45.64 НШ по крос - за мъже и жени, мъже и жени под 23 г., юноши и девойки под 20 г. и под 18 г., 

момчета и момичета под 16 г. (БФЛА може да включи и провеждането на смесено щафетно 
кросово бягане за възрастовата група мъже и жени, което не е изрично предвидено в Таблица 
3. Неговият формат се определя в отделната Наредба за НШ по крос).  

45.75 НШ по оф-роуд бягане (включва състезания по планинско и свръхдълго бягане) - за мъже и 
жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г., момчета и момичета под 16 г. Състезанието се 
провежда в 2 дни, като всяка дисциплина за съответната възрастова група трябва да отговаря 
на максимално допустимото в Таблица 3. За всички състезания количеството на асфалтирания 
път не трябва да надвишава 20% от общото разстояние. 

… 
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