
 
НАРЕДБА  

ЗА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО СПОРТНО ХОДЕНЕ – 2023 г. 
за мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г.,  

момчета и момичета под 16 г. 
 

 
І.   Цел и задачи 

1. Да се популяризира спортното ходене в България. 
2. Да се излъчат национални шампиони в отделните възрастови групи. 

 
ІІ.  Ръководство и организация 

1. Националният шампионат по спортно ходене се организира от БФЛА, СКЛА „Мизия”, с активното 
съдействие на Община Мизия. 

2. За състезанието важат Наредбата за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на 
БФЛА и Състезателните и Техническите Правила на Световната атлетика. 

3. По време на състезанието Старшият съдия по спортно ходене ще има право да дисквалифицира 
състезател, в последните 100 m, ако стилът му на ходене явно не съответства на Правило 54.2 от 
Техническите Правила на Световната атлетика. 

4. По време на състезанието ще се използва наказателна зона съгласно Правило 54.7.3 от Техническите 
Правила на Световната атлетика. 

 
ІІІ.  Място и време: 

Град Мизия, 
Старт-Финал ул. „Александър Якимов”, 
25.03.2023 г. (събота) от 9:20 ч. 

 
ІV.  Право на участие и заявки: 

1. Право на участие имат всички заявени в срок състезатели съгласно т. 28 от Наредбата за провеждане на 
състезанията от държавния спортен календар на БФЛА.  

2. Допуска се участие само в една възрастова група. 
2.1 Само атлети на възраст най-малко 20 години към 31 декември в годината на състезанието могат да 

участват на 35 km (мъже и жени). 
2.2 Само атлети на възраст най-малко 18 години към 31 декември в годината на състезанието могат да 

участват на 20 km (мъже и жени). 
2.3 Само атлети на възраст най-малко 16 години към 31 декември в годината на състезанието могат да 

участват на 10 km (юноши и девойки под 20 г.). 
3. Заявки се приемат до 18.03.2023 г., на e-mail: zaiavki@bfla.org 
4. Формуляри за отпадане от заявката ще бъдат приемани, ако са подадени не по-късно от 12:00 ч. на  

24 март 2023 г. 
 

V.  Състезателна програма: час, възрастова група, разстояние, обиколки и контролно време: 
  

Час Възрастова група 
Състезателно 

разстояние 
Брой обиколки 

Контролно 
време  

09:20  Откриване - - - 

09:30 

 Жени 20 km 10 големи обиколки 3 часа 

 Мъже 20 km 10 големи обиколки 3 часа 

 Жени 35 km 1 малка + 17 големи обиколки 4:30 часа 

 Мъже 35 km 1 малка + 17 големи обиколки 4:30 часа 

10:00  Момичета под 16 г. 3 km 1 малка + 1 голяма обиколка - 

10:25  Момчета под 16 г. 3 km 1 малка + 1 голяма обиколка - 

10:50  Девойки под 18 г.  5 km 1 малка + 2 големи обиколки - 

11:30 

 Юноши под 18 г. 10 km 5 големи обиколки - 

 Девойки под 20 г. 10 km 5 големи обиколки - 

 Юноши под 20 г. 10 km 5 големи обиколки - 
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VІ.  Дължина и релеф на трасето: 

Малка обиколка – 1 km. 
Голяма обиколка – 2 km. 
Терен – равнинен, асфалтов път. 

 

 

 

VІІ. Техническа конференция няма да се провежда: 

Презентация с техническа информация от Техническия делегат ще бъде публикувана на интернет 
страницата на БФЛА – bfla.org на 24 март 2023 г. след 16:30 ч. 

 
VІІІ.  Класиране и награди 

Състезателите, класирали се на първите три места във всяка дисциплина ще бъдат наградени с медали от 
БФЛА. Награждаването ще се извършва 20 минути след приключване на съответната възрастова група. 

 
ІХ.  Допълнителна информация 

За допълнителни въпроси – Красимир Тенджерски; тел: 0885 06 99 06 
                                                                 
 
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА 
 

http://www.bfla.org/

