РЕГЛАМЕНТ
ДЪРЖАВНО КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО
1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1.1. Имат спортните клубове по художествена гимнастика (СКХГ) редовни членове на БФХГ,
класирали се от 1во до 12то място по точки (без точките от масов спорт и национален
принос), съгласно одобреното от УС изчисление за разпределение на наградите на
спортните клубове, съгласно стратегията на г-жа Илиана Раева.
Начин на формиране на точките:
Всеки клуб с класиране от 1 до 8 място на Държавните първенства от ДСК, които
определят шампионите на страната във всички възрасти, категории и дисциплини, в
индивидуален многобой, отборно и ансамбъл (без дисциплината 2ки-3ки в Б к-рия),
получават следните точки за съответното класиране:
1м – 8 точки
2м – 7 точки
3м – 6 точки
4м – 5 точки
5м – 4 точки
6м – 3 точки
7м – 2 точки
8м – 1 точка
За отделните категории състезания, точките се умножават, както следва:
 за категория Елит точките се умножават по к.3,
 за категория А по к.2
 за категория Б по к.1.
Сборът от точките от класирането на спортния клуб в горепосочените състезания и
дисциплини, определя крайната класация на спортните клубове. Първите 12 добиват
право да участват в Държавното клубно първенство.
Забележка:
При равенство в точките на два спортни клуба за 12то място, клубът, който придобива
право на участие се определя от по-големия сбор точки, както следва:
 Първо се сравняват точките от кат. Елит
 Ако и там има равенство се сравняват точките от А категория
 Ако и там има равенство се сравняват точките от Б категория
 Ако и там има равенство се сравняват точките на отделните възрасти
започвайки от жени до ДМВ до 10 г.
1.2. Всеки клубен отбор трябва да бъде съставен от минимум 9 състезателки, от които
минимум 1 и максимум 2 гимнастички от всяка възрастова група (ДМВ дo 10г., ДМВ,
ДСВ, Жени) за всеки етап.
1.3. Състезателките могат да бъдат различни във всеки етап.
1.4. Една състезателка няма право да повтаря един и същ уред в цялото състезание.
1.5. Една състезателка има право да изиграе максимум 2 уреда в един етап.
1.6. Една състезателка има право да изиграе максимум 2 уреда за цялото състезание.
1.7. Състезатели от всички категории имат право на участие.

1.8. При отказ на участие от спортен клуб придобил право, съгласно неговата класация,
следващият спортен клуб по класиране може да бъде поканен за участие.
1.9. При отказ на повече от три спортни клуба по класиране след 12 място, състезанието се
провежда с толкова отбори, колкото са заявили участие, без да се нарушава максимума
от 12 отбора. (резервните отбори са максимум 3).
1.10.
Състезанието няма такса правоучастие
2. ЗАЯВКИ
2.1. Поименната заявка се подава 2 дни преди състезанието и не може да бъде променяна
в деня на състезанието, освен поради основателна причина (заболяване или контузия).
Заявката съдържа, кои състезатели, кои уреди ще изпълняват за цялото състезание, без
да се конкретизират съставите за отделните етапи.
ПРИМЕР:
1
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
2.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
3.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
4.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
5.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
6.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
7.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
8.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
9.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
10.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
11.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
12.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
13.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
14.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
15.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
16.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
17.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ
18.
ИМЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛ

БЕЗ УРЕД
БЕЗ УРЕД
БЕЗ УРЕД
ВЪЖЕ
ВЪЖЕ
ВЪЖЕ
ОБРЪЧ
ОБРЪЧ
ОБРЪЧ
ТОПКА
ТОПКА
ТОПКА
БУХАЛКИ
БУХАЛКИ
БУХАЛКИ
ЛЕНТА
ЛЕНТА
ЛЕНТА

Забележка: Участниците за съответния етап се обявяват след изтегляне на жребия.
3. СЪДИИ
3.1. Всеки клуб участник в Държавното клубно първенство, трябва да заяви по 2ма съдии за
всички етапи, категорията на съдията се определя от Съдийската комисия към БФХГ.
БФХГ запазва правото си да покани неутрални съдии.
4. ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
4.1. 1ви етап – Директна елиминация по жребий, изтеглен по време на техническата
конференция.
Всеки клуб изиграва 6 съчетания (1 без уред, 1 въже, 1 обръч, 1 топка, 1 бухалки и 1 лента).
Победителят от всеки двубой отива на полуфинал.
4.2. 2ри етап – Полуфинал
Шесте клуба полуфиналисти се състезават отново в директна елиминация по жребий
изтеглен между тях, непосредствено след края на първи етап.
Отново се изиграват 6 съчетания (1 без уред, 1 въже, 1 обръч, 1 топка, 1 бухалки и 1 лента).
Победителят от всеки двубой отива на финал.
4.3. 3ти етап – Финал - Трибой. Разпределение на медалите.
Трите клуба финалисти, отново се изиграват 6 съчетания (1 без уред, 1 въже, 1 обръч, 1
топка, 1 бухалки и 1 лента) от всеки клуб.

*Общи забележки:
1. Всяко едно съчетание може да бъде изиграно от състезателка от всяка една възраст,
само ако е заявена предварително в поименната листа за съответния уред.
2. Графикът на състезанието се определя от Главния съдия.
5. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ
5.1. Жребият за двубоите от първи етап се тегли на техническата конференция от главното
съдийско ръководство или от представител на БФХГ.
5.2. Жребият за втори етап се изтегля непосредствено след края на първи етап.
5.3. Между двата етапа трябва да има достатъчно време за загряване на състезатели,
включени допълнително.
5.4. Жребият за финалния трибой се изтегля непосредствено след края на втори етап.
6. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ
6.1. 1ви и 2ри етап – Директни елиминации.
В двубоите двата отбора се конкурират по уреди (без уред с без уред, въже с въже и т.н.).
По-високата оценка на съответния уред печели 2 точки за отбора, по-ниската оценка 1 точка, с
изключение на съчетанието с лента, където по-високата оценка печели 2 точки, а по-ниската 0
точки (по този начин ще се избегне равенство). Крайният сбор от точки определя победителя в
двубоя.
6.2. 3ти етап. – Финал.
В трибоя отборите се конкурират отново по уреди, но точките се разпределят съответно: 3
точки за най-високата оценка, 2 точки за втората по сила и 1 точка за най-ниската. Отново
изключение прави съчетанието с лента - 2 точки взима най-високата оценка, следващите по
сила оценки не получават точки.
Забележка: При равенство в точките се взима тоталът от оценки, съгласно правилата на ФИГ.
НАГРАДИ
6.1. Всички участващи спортни клубове получават грамоти, материална и/или парична
награда за участие по предварително изготвена схема. Схемата ще бъде изготвяна
ежегодно, съгласно финансовите възможности на федерацията, одобрена от УС на
БФХГ.
6.2. Всички състезатели от спортните клубове финалисти получават грамоти, медали и/или
купи.
6.3. При участие на по-малко от 12 клуба в състезанието, наградите се преразпределят
между участвалите клубове.

Отборът победител печели званието “Клубен

шампион на България“.
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