1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
1.1.

ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ИМАТ ЗА ЦЕЛ:

1.1.1.

да направят преглед на състоянието и стимулират развитието на спорта “Вдигане на тежести";

1.1.2.

да съдействат за повишаване на спортното майсторство
на българските щангисти;

1.1.3.

да осъществяват обмена на положителен опит между клубовете, спортните училища, състезателите, треньорите,
деятелите и съдиите от страната;

1.1.4.

да отразят актуалните промени в развитието на спорта и в
частност на вдигането на тежести в Р. България.

1.2.

ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ИМАТ ЗА ЗАДАЧИ:

1.2.1.

да излъчат шампионите на Р.България в отделните упражнения и двубоя, а така също и победителите в отборното
класиране за всички възрастови групи през 2015 година;

1.2.2.

да покажат състоянието и нивото на постиженията в отделните категории за всички възрастови групи;

1.2.3.

да послужат за изява на млади и талантливи състезатели
и състезателки, които да се включат в разширените състави на националните отбори за участие във всички световни
и европейски първенства през 2015 година;

1.2.4.

да мобилизират силите на треньори, състезатели и деятели от цялата страна, за достойно представяне на българските щангисти на международния подиум.

2. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1.

УС на БФВЩ приема държавен спортен календар за 2015
година и настоящата наредба, които ще бъдат изпратени
своевременно до всички клубове по вдигане на тежести от
страната.

2.2.

Държавните първенства се организират от БФВЩ със съдействието на спортните клубове по места. Те се провеждат съгласно изискванията на състезателния правилник по
вдигане на тежести и настоящата наредба.

2.3.

Мястото за провеждането на всяко първенство се договаря
предварително с ръководствата на клубовете, изявили желание за това. При наличието на няколко кандидати УС на
БФВЩ назначава комисия, която се произнася за окончателното решение по въпроса. Тя изхожда от следните
изисквания към домакините:

2.3.1.

да са осъществени предварителни разговори от тях с ръководствата на местните спортни бази, относно възможностите им за обезпечаване на всички условия за провеждането на дадено първенство, съгласно изискванията на
Техническия правилник и Наредбата на БФВЩ;

2.3.2.

да предложат подходяща спортна зала за състезание и
зала за разгряване с минимум 5 подиума , които да създават условия за нормално протичане на съответното държавно първенство;

2.3.3.

за І-я и ІІ-я кръг от Държавните отборни първенства тези
зали да имат възможности за отопление;

2.3.4.

за Държавното лично първенство, да се предостави спортна зала с възможност за вентилация;

2.3.5.

да притежават или осигурят своевременно за залата за
разгряване най-малко 5 оборудвани щанги с минимум 180
кг всяка;

2.3.6.

да предоставят на участващите клубове такива цени за хотел и храна на състезатели и треньори, които да са в рамките на техните възможности;

2.3.7.

да осигурят на нуждаещите се участници в съответното
първенство задължително сауна с кантар, които да се намират в близост до мястото на провежданото състезание;

2.3.8.

при равни показатели - предимство имат тези клубове, които са успели да набавят и формират самостоятелно награден фонд за участниците в съответното първенство.

2.4.

За всяка проява от държавния спортен календар, председателя на Съдийската колегия на БФВЩ назначава жури и
съдийски апарат.

2.5.

Същият е длъжен, до 15 дни преди всяко състезание, да
уведоми персонално всяко лице, което ще бъде включено
в този състав и получи неговото потвърждение за приемане изискванията за съдийство.

2.6.

БФВЩ, чрез своите структури, обезпечава окончателното
оформяне на залите за състезание и подпомага домакините при оборудването на залите за разгряване с необходимата техника, уреди и пособия.

3. МАТЕРИАЛНО - ФИНАСОВИ УСЛОВИЯ
3.1.

Организационните разходи за провеждане на проявите от
държавния спортен календар през 2015 година се поемат от
БФВЩ. Към тях се отнасят разходите за съдиите, наеми за
зали, сауна, транспортни разходи за преноса на уреди и пособия, награди и др.

3.2. В тези разходи са включени й средствата, необходими за реализацията на т.2.6.
3.3. Издръжката на всички състезатели и треньори по
време на държавните лични и държавните личноотборни първенства е за сметка на техните клубове
и се осъществява със средствата, които държавата
чрез ММС им предоставя за дейност - ежегодно на
траншове.
3.4. По време на провеждането на Държавното лично и Държавните отборни първенства, могат да бъдат допускани за участие извън класирането и чуждестранни състезатели след заплащане на такса от 15 евро на човек. Получените средства се
внасят по сметката на БФВЩ.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В първенствата през 2015 г имат право да участват всички
клубове по вдигане тежести от страната, които са:
► вписани в регистъра на БФВЩ;
► платили членския си внос в размер на 120 лева до
края на м. Януари 2015 година;
► платили по 6 лева личен членски внос за всеки картотекиран състезател.
(Ново-регистрираните клубове осъществяват тези
действия в 14 дневен срок след приемането им за член на
сдружението от УС на БФВЩ.)
4.2. Състезателите трябва да отговарят на следните възрастови
изисквания / календарна възраст /:

4.2.1. МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА - от минимум 11 до 13 години, т.е.
родени през 2002, 2003 и 2004 година.
4.2.2. КАДЕТИ И КАДЕТКИ - 1 - от минимум 13 до 15 години, т.е.
родени през 2000, 2001 и 2002 година.
4.2.3. КАДЕТИ И КАДЕТКИ - 2 - от минимум 13 до 17 години, т.е.
родени през

1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 година.

4.2.4. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ - от минимум 15 до 20 години, т.е. ро
дени през 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 година.
4.2.5. МЪЖЕ И ЖЕНИ - от минимум 15 до 40 годишна възраст,
т.е. родени от 1975 до 2000 година.
В лично-отборните първенства клубовете от страната имат
право да участват:
4.3.1. с не повече от двама състезатели в една категория, без ограничение на дублираните;
4.3.

4.3.2. без ограничения за минималния брой на състезателите от
един отбор, т.е. те могат да участват й с по един състезател
във възрастова група.
4.4.

Максималния брой на участниците от един отбор е следният : за момчета, кадети-1, кадети-2, юноши и мъже - 8 състезатели; за момичета, кадетки-1, кадетки-2, девойки и жени
- 7 състезателки.

4.5.

Всеки състезател има право да вземе участие само в една
от категориите на дадена възрастова група. Същият няма
право да участва в друга възрастова група в рамките на едно първенство, т.е. всеки състезател може да участва един
път за личния шампионат и по един път в І-я и ІІ-я кръг на
лично-отборните първенства, независимо от възрастовата
група

4.6.

Към всеки отбор могат да бъдат заявени по двама резервни
състезатели, които трябва да бъдат маркирани с /Р/ преди
изписване на имената им. За държавните лични първенства
резерви не се заявяват.

4.7.

Клубове, които в дадена възрастова група на държавните отборни първенства имат повече от двама
състезатели над необходимия максимум за участие
могат да сформират два отбора – отбор А с пълен
състав и отбор Б с най-малко 3 състезатели. Тогава
двата отбора се състезават като самостоятелни
единици. В тези случаи заявките за отборите А и Б
се дават отделно, а окончателното персонифициране на двата отбора се определя до 18.00 часа в деня
преди провеждане на състезанието.

4.8. Състезатели с двойно гражданство, от които едното българско, имат право на участие във всички Държавни лични и
лично-отборни първенства.
4.9. Състезатели с чуждо гражданство, но регистрирани от съответен клуб по вдигане тежести, могат да участват в Държавните лично-отборни първенства, но не и в Държавния личен
шампионат.
4.10. В срок от 15 дни преди провеждането на първенствата от
вътрешния календар на БФВЩ спортните клубове трябва да
изпратят имейл до БФВЩ /по образец, посочен в тази наредба/
с поименна заявка на своите участници за всяка
възрастова група. Те трябва да се изписват във възходящ
ред, т.е. от по-малките възрастови групи и категории към
по-големите. Редно е изпращащите този документ, да се
убедят,че заявката е получена от съответното служебно лице.
4.11. На основание изпратените и отговарящи на изискванията заявки експертите на БФВЩ изготвят предварителния стартов
списък на участниците във всяка категория за всяка възрастова група от предстоящото първенство.
4.12. Заявки, които не са изпратени в срок или не са изготвени по
образеца, приложен в настоящата Наредба, няма да бъдат
зачитани, т.е. няма да бъдат допускани до участие в съответните първенства състезатели на клубове, които са нарушили това изискване.

За 2015 г изискванията са следните:
► Крайния срок за подаване на заявки за участие в
І-я кръг на държавните лично-отборни първенства за
всички възрастови групи е 02.03. 2015 г.
► Крайния срок за подаване на заявки за участие във
ІІ-я кръг на държавните лично-отборни първенства за
всички възрастови групи е 06.10. 2015 г.
► Крайния срок за подаване на заявки за участие в
държавните лични първенства за всички възрастови
групи е 02.06. 2015 г.
4.13. Най-късно до 10 дни преди провеждането на съответното
първенство от вътрешния календар - всички клубове ще получат на посоченият от тях имейл-адрес предварителния
график за неговото протичане и предварителния
стартов списък на участниците във всяка категория
от всички възрастови групи.
4.14. Във времето между 16 и 18 часа, всеки ден преди започване
на състезанието за съответната възрастова група, треньорите трябва да определят окончателния състав на своя отбор,
т.е. те могат да коригират /лично или по телефона/ своя
предварителен стартов списък по категории с посочените
преди това резерви, но не и да прибавят нови имена или
да прехвърлят състезатели от една в друга възрастова група. Ако те не направят това, то състезателите посочени като резерви автоматически отпадат от тези списъци,
а всички останали стават титуляри.
4.15. След извършване на действията по т.4.14. служебните лица
пристъпват към изготвяне на окончателния стартов
лист и окончателния график на първенството за съответната възрастова група, които се обявява в 19 ч.
на същия ден, т.е. предварителния график може да бъде различен от окончателния.
4.16.Извършването на промени, съгласно т. 4.14. и 4.15. не лишава треньорите от възможността в посоченото по-горе време,
да променят категориите и предварително заявения двубой
на състезателите посочени в предварителните им заявки,
направени 15 дни преди това.

4.17. Когато състезанието в дадена възрастова група започва
след обед, а не от сутринта, то описаните по горе действия
/ т.4.14, т.4. 15 и 4. 16 / се отнасят и за тях, т.е. корекциите на
предварителните заявки трябва да се извършат и приключат
заедно с тези на състезателите, които започват участието си
от сутринта.
4.18. Всички състезатели, по време на протичането на
държавните първенства, участват задължително само в своята категория и в своята възрастова група,
като изключения са възможни единствено в случаите по
чл.8. т.6. на тази Наредба.
4.19 Тегленето на жребия за участниците се извършва служебно
- от компютър.
4.20. Представянето на пред-състезателните медицински прегледи на лекаря на първенството става в деня и мястото на
провеждане на състезанието - преди първата категория на
съответната възрастова група.
4.21. Ползването на сауна по време на протичането на всички
вътрешни първенства ще става само след предварителна
заявка от страна на треньорите - най-късно, един ден преди
това пред съответното служебно лице.
4.22. До един месец преди провеждането на всички държавни
първенство организаторите от клуба-домакин (самостоятелно или чрез федерацията) изпращат до всички клубове, членове на БФВЩ, оферта с цени за нощувка в две или три категории хотели и стойността на храната за закуска обяд и вечеря. Тя трябва да бъде съобразена с възможностите на
участниците в първенството. В офертата могат да бъдат посочени и други условия.
4.23. В срок до 15 дни преди провеждането на всяко държавно
първенство клубовете, изхождайки от условията на
офертата, изпращат, успоредно със заявката си за
участие в първенството до БФВЩ и заявка до клубадомакин, в която упоменават: точните дати и бройки лица, за които желае да му бъдат подсигурени нощувки и
храна. На основание изпратените заявки организаторите на
всяко първенство предприемат задължително действия по
тяхната реализация.

5. КАРТОТЕКИРАНЕ, СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
5.1. Картотекирането е акт, с който се предоставят състезателни
права на определено физическо лице, придобиващо статута
на спортист. То се извършва от клуб, на който спортиста е
предоставил състезателните си права, чрез сключен договор
за спортна подготовка и развитие.
5.2. Състезателните права дават правото на спортиста, да участва в тренировъчната и състезателна дейност от името на
клуба, който го е картотекирал.
5.3. Картотекирането важи за срок от една календарна година.
След изтичането на този срок всеки спортист може да премине без санкции от когото й да е в друг клуб, като старият
клуб губи всякакви последващи облаги от обстоятелството,
че същият е бил техен състезател през предходната година.
5.4. При картотекирането състезателите получават регистрация
само за клубна принадлежност. Това дава възможност на
всеки от тях, в зависимост от интересите на спортния клуб и
разпоредбите на тази Наредба, да участва в различна възрастова група на личния шампионат и двата кръга от личноотборните първенства.
5.5. Картотекирането и регистрацията на всички състезатели по
вдигане тежести за 2015 година ще се извършва на три пъти:
5.5.1. първо - от 13 до 20 Януари 2015 г по приложения в тази
наредба график - за състезателите на всички клубове, членове на БФВЩ, които ще имат право да участват в първенствата на страната през 2015 година;
5.5.2. второ - до 17. 05. 2015 г - за нови състезатели, независимо
от тяхната възрастова група, които ще имат право да участват в ДЛП и втория кръг на ДЛОП за същата година;
5.5.3. трето - до 21.09. 2015 г - за нови състезатели, независимо
от тяхната възрастова група, които ще имат право да участват във втория кръг на ДЛОП за същата година;
5.5.4. промяната на трансферните права на отделни състезатели,
както и преотстъпванията, ще бъдат регистрирани и узаконявани по същото време /т. 5.5.1., т. 5.5.2. и т. 5.5.3./.

Второто и третото картотекиране се извършват при спазване на следните процедури:
5.6.1. до един месец преди съответното държавно първенство (както е посочено в т. 5.5.2. и т. 5.5.3.) се подават необходимите документи (списък по образец, копие от лична карта или акт за
раждане, молба от състезателя и декларация от родителя) до
офиса на БФВЩ;
5.6.2. до 20 дни преди съответното първенство на клубът, заявил
желание да картотекира нов състезател, се изпраща състезателна
карта, на която оторизирани лица от него попълват данните, поставя снимка и нанася периодичен преглед;
5.6.3. в заявката на клуба (до 15 дни преди първенството) фигурира и ново-картотекирания състезател, като пред името му се изписва „нов”;
5.6.4. в денят преди участието на ново-картотекираният състезател клубът заплаща членски внос в размер на 12 лева и картата
се заверява от служебното лице на БФВЩ.
5.6.

5.7. За картотекирането на състезателите се изискват следните
документи:
5.7.1. списък по образец (виж приложението) в два екземпляра за
всички състезатели на съответния клуб, без оглед на тяхната
възрастова група;
5.7.2. лична състезателна карта за всеки щангист, като на нея е
отразен периодичен медицински преглед и заверка за съответната година;
5.7.3. за ново-регистриращите се: - освен посочените по-горе документи й копие на лична карта или удостоверение за раждане, ако нямат възраст за лична карта;
5.7.4. молба от всеки състезател с аматьорски статут по образец
от Правилника на БФВЩ;
5.7.5. декларация от родителите на всеки състезател с аматьорски статут /ако същият е под 18 години/ по образец приложен в Правилника на БФВЩ, за това, че срещу възможността
тяхното дете да тренира и се обучава системно под грижите
на съответните специалисти и за сметка на съответния клуб,
те му предоставят безвъзмездно своите трансферни права
върху него;

При отсъствието на подадена молба от състезателя и декларация от родителя или настойника (ако
лицето е до 18 години), той има право да участва в
състезания от името на регистриралият го клуб, но
може да премине в друг клуб по всяко време и без ограничения.
5.7.6. действащ трудов договор за състезателите с професионален статут;
5.7.7. такса от 6 лева за всяка заверка на стара картотека или
възстановяване на права от минали години, както и за всеки
ново- картотекиран състезател;
5.7.8. ако картотекирането се извърши през годината - таксата за
регистрация е в двоен размер, съответно 12 лева.
5.8. Право на картотекиране, съгласно съответните клаузи от
Правилника на БФВЩ, имат й чужди граждани.
5.9. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се
прекратяват: - по взаимно съгласие, с изтичане на срока на
картотекиране и при ликвидация на клуб, член на БФВЩ.
5.10. Лице, което няма валиден договор със спортен клуб за съответната година и не е картотекирано, може самостоятелно и
по всяко време да договаря условията за придобиване на
състезателни права към определен спортен клуб.
5.11. Състезателните права на спортист може да се прехвърлят от
клуба, към който той е картотекиран, или да се преотстъпват
за временно упражняване в друг клуб само с изричното писмено съгласие на спортиста.

6. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА
6.1. През 2015 година ще се проведат десет отделни Държавни
лични шампионата за следните възрастови групи: - момчета, момичета, кадети-1, кадетки-1, кадети-2, кадетки2, юноши, девойки, мъже и жени. На тези първенства ще
се излъчват шампионите на Р. България за отделните категории в упражненията изхвърляне, изтласкване и двубой.

6.2. През 2015 година ще бъдат проведени десет отделни Държавни лично-отборни първенства за следните възрастови
групи: - момчета, момичета, кадети-1, кадетки-1, кадети-2, кадетки-2, юноши, девойки, мъже и жени.
6.3.

Държавните лично-отборни първенства (ДЛОП) ще се провеждат в два кръга, като крайното класиране ще се извършва по сумата от точките, които отборите са спечелили от тях.

6.4. Всички държавни първенствата за съответните възрастови
групи ще се провеждат в следните теглови категории:
6.4.1. за мъже и юноши - 8 кат. - 56, 62, 69, 77, 85, 94,105,+105
6.4.2. за кадети (17) - 8 категории - 50, 56, 62, 69, 77, 85, 94 +94
6.4.3. за кадети (15) - 8 категории - 45, 50, 56, 62, 69, 77, 85, +85
6.4.4. за момчета (13) - 8 категории - 30, 35, 40, 45, 50, 56, 62, +62
6.4.5. за жени и девойки - 7 кат. - 48, 53, 58, 63, 69, 75,+75
6.4.6. за кадетки (17) - 7 категории - 44, 48, 53, 58, 63, 69, +69
6.4.7. за кадетки (15) - 7 категории - 40, 44, 48, 53, 58, 63, +63
6.4.8. за момичета (13) - 7 категории - 30, 35, 40, 44, 48, 53, +53
6.5. При протичане на състезанията трябва да се спазват следните изисквания:
6.5.1. тежестта на щангата не може да бъде по малка от тежината
на съответния лост плюс двете втулки и комплект от наймалките дискове (по 1,0 кг), т.е. 22,0 кг за деца от двата пола,
кадетки, девойки и жени, и 27,0 кг за кадети, юноши и мъже;
6.5.2. всички тежести, на които могат да се правят опити на официални първенства трябва да бъдат кратни на 1.0 кг;
6.5.3. нарастването на тежестта между І и ІІ и ІІ и ІІІ опит на всеки
състезател е минимум 1 кг, ако няма друга заявка;
6.5.4. промени на тежестите за всеки състезател могат да се извършват само до 30 секунди преди изтичане на определеното време за изпълнение на съответния опит, независимо дали то е от една или две минути;

6.5.5. сбора от началните тежести в двете упражнения на всеки
състезател не трябва да бъде по-малък от 20 кг за мъже, 15
кг за жени, юноши, девойки, кадети и 10 кг за кадетки и деца
в сравнение с двубоя, който те са заявили предварително и
е записан срещу тяхното име в окончателния стартов лист
на състезанието;
6.5.6. ако заявените след кантара начални тежести са в максимално допустимите граници, /съгласно изискванията на
чл.6.5.5./, то те не могат да се намаляват повече в нито едно
от състезателните упражнения, а при изтласкването - не зависят от постижението в изхвърлянето.
6.6. Състезател, който вече е претеглен, няма право да напуска
състезанието преди то да е завършило, освен в случаите, когато за това е уведомен лекаря или журито на първенството.
6.7. По време на претеглянето си за участие във всички
първенства състезателите представят освен състезателната си карта й лична или ученическа карта.

7. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ
ПЪРВЕНСТВА ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
7.1.

За децата до 13 години се отнасят всички стандартни изисквания на БФВЩ за картотекиране, заявки за участие и пр.,
както при останалите възрастови групи.

7.2.

Състезатели от детската възрастова група имат право да
участват в Държавните лични и лично-отборни първенства
за кадети-1 и 2 или кадетки-1 и 2, ако това не противоречи
на разпоредбите на чл.4.2. от тази наредба и покрият нормативните изисквания за съответната категория.

7.3.

Журито на състезанието има право, да отстрани веднага
от първенството деца, които не са добре технически подготвени и участието им представлява заплаха за тяхното
здраве.

7.4.

Състезанията за момичета и момчета (13) се провеждат с женски лост и специални дискове от 5 и 10
кг (с диаметър 450 мм). При тази възрастова група
няма изисквания за покриване на нормативи.

8.

КЛАСИРАНЕ

8.1. Индивидуалното класиране за всички възрастови групи се
извършва отделно за всяка категория в трите състезателни
упражнения - изхвърляне, изтласкване и двубой.
8.2. Лично-отборното класиране за всички възрастови групи се
извършва:
8.2.1. по точките, спечелени от състезателите в двете упражнения
и двубоя по следната таблица:
място точки място точки

място точки място точки

І

28

VІІ

19

ХІІІ

13

ХІХ

7

ІІ

25

VІІІ

18

ХІV

12

ХХ

6

ІІІ

23

ІХ

17

ХV

11

ХХІ

5

ІV

22

Х

16

ХVІ

10

ХХІІ

4

V

21

ХІ

15

ХVІІ

9

ХХІІІ

3

VІ

20

ХІІ

14

ХVІІІ

8

ХХІV

2

ХХV

1

8.2.2. при равни точки в отборното класиране по-напред
се класира този отбор, чийто състезатели от последния кръг имат повече точки по „Синклер”;
8.2.3. при равни точки по чл. 8.2.2. по-напред се класира отборът, чийто състезател е постигнал по-рано във
времето (по-малка категория) класирането си от ІІ
кръг, а ако и тогава има равенство се гледа класирането по този признак и от І кръг.
8.3. Получилите „0" в едно от състезателните упражнения имат
право да участват в другото и да носят точки за отбора.
8.4. По решение на УС на БФВЩ на някои от Държавните първенства, с оглед раздаването на индивидуални награди или
определянето на най-добрите състезатели за дадена възрастова група, може да се извърши и класиране по “СИНКЛЕР”. Това класиране може да служи само за конкретната
цел, но не и да промени описания по-горе начин на класиране за съответните възрастови групи.

8.5. Право на класиране в Държавните първенства имат само
състезателите, които са покрили нормативите за участие в
дадена категория на съответната възрастова група с изключение на децата до 13 години. Освен това:
8.5.1. ако състезателят е покрил норматива за двубоя в съответната категория, то изискванията за покриване на нормативи
в отделните упражнения отпадат, т.е. той получава автоматически право за класиране във всяко от тях;
8.5.2. покриването на нормативите за отделните упражнения се
изисква само тогава, когато състезателят е получил “нула” в
едно от тях и за да получи точки от другото е нужно, да има
постижение не по-малко от посоченият за всяка категория и
упражнение норматив.
8.6. Когато провеждането на някое от държавните първенства
съвпадне по време или е до 30 дни преди започването на
европейско или световно първенство, УС на БФВЩ може да
задължи председателя на съдийската колегия да предприеме следните действия:
8.6.1. да назначи официален съдийски апарат и проведе контролно състезание с всички състезатели, посочени от старши треньорите на националните отбори;
8.6.2. да отрази получените резултати от него и класира според
тях националните състезатели в съответните категории от
държавното първенство;
8.6.3. такива контролни могат да бъдат провеждани само преди
започването на съответното държавно първенство, но не й
по време на неговото провеждане или след това;
8.6.4. при контролни, чийто резултати ще се зачитат за съответно
държавно първенство - не се допуска толеранс за личното тегло на отделните състезатели.
8.7. Резултати на отделни състезатели могат да бъдат зачитани
за съответно държавно първенство само ако са постигнати
от национални състезатели на първенства от международния календар на БФВЩ и след решение на УС на БФВЩ.
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9. НАГРАДИ
9.1. В Държавните лични първенства: Състезателите, класирали се до III-то място в изхвърлянето, изтласкването и
двубоя получават:
9.1.1. за І-во място - златен медал и званието "Шампион на Р.
България".
9.1.2. за II-ро и III-то място - съответно, сребърен и бронзов медал.
9.2. В Държавните лично-отборни първенства: Отборите,
класирали се до III-то място получават:
9.2.1. за I-во място - званието "Шампион на Р. България" и възпоменателна купа.
9.2.2. за II-ро и III-то място - възпоменателни купи.
9.3. В други състезания: - В турнирите, които се провеждат в
страната могат да участват само състезатели поканени
лично от организаторите или влезли в договорка с тях. Същите се провеждат по отделни наредби, а победителите в
тях получават възпоменателни купи, предметни, парични
или други награди по начин и ред определен от спонсорите
на тези прояви.
9.4. Награждаването във всяка категория от ДЛОП започва от
класирането в двубоя, а след това в изхвърлянето и изтласкването, като състезателите се извикват от третото към
първото място.
9.5. Наградите на състезатели или отбори за класирането им на
държавните първенства се връчват от членове на УС на
БФВЩ, членовете на журито на съответното първенство
или упълномощени от тях лица - треньори, водачи и пр.
9.6. Наградите за лично класиране се получават от съответния
състезател или треньора на отбора, а наградите за отборно
класиране се получават от капитана, водача или треньора
на съответния отбор.

10. ПОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНИ РЕКОРДИ
10.1. Държавни рекорди за всички категории от всички възрастови групи се подобряват с минимална тежест от 1,0 кг.
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10.2. Всички рекорди могат да бъдат подобрявани само на държавни и официални международни първенства, и само в
редовен опит, т.е. в един от трите опита за всяко от съответните упражнение.
10.3. За държавни рекорди се признават и резултати, постигнати
на състезания от по-висок ранг – Олимпийски игри, Европейски и Световни първенства.
10.4. Държавни рекорди за деца до 13 години не се регистрират.
10.5. След поставянето на държавен рекорд служебните лица изготвят съответния протокол, който представят веднага на
главния секретар на първенството.
10.6. След регистрацията на всеки държавен рекорд, БФВЩ издава на съответния състезател официален документ за това - Удостоверение за поставен държавен рекорд.
10.7. Поставилият държавен рекорд след завършване на състезанието задължително трябва да бъде на разположение на
ръководството на първенството за даване на допинг-проба.

11.

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

11.1. Състезатели явили се без изискваният от състезателния
правилник екип, изявили неприлично поведение или неуважение към служебните лица на първенството се отстраняват от него, а спечелените точки и медали се отнемат.
11.2. Треньори, които се държат невъздържано, нагрубяват своите състезатели, отнасят се с пренебрежение и с неуважение
към служебните лица, обезпечаващи дадено първенство, се
отстраняват от състезанието и се предлагат на УС на
БФВЩ за наказание.
11.3. Право на класиране губят състезатели и отбори, които не
представят своевременно на служебните лица изискващата
се по Наредбата документация.
11.4. Когато даден състезател не се е явил в определеното от
техническия правилник време за представяне в съответната
категория /15 мин. преди започването/, членовете на журито, след изясняването на случая, трябва да вземат окончателно решение по този инцидент.
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11.5. Спечелените титли, медали и точки от състезатели, които
са декласирани по дисциплинарни причини или за установена употреба на забранени стимуланти се отнемат, а на
личните треньори федерацията налага наказания, съгласно
Кодекса на труда и правилника за допингов и анаболен контрол на МЗ и МФВТ.
11.6. При декласиране на състезател:
11.6.1. от Държавните лични шампионати - се прави ново
класиране на категорията в съответната възрастова група;
11.6.2. от Държавните лично-отборни първенства - от отбора на съответния състезател се отнемат спечените точки
и се коригира цялото отборно класиране за съответното
първенство.
11.7. Жалби могат да се подават до журито на първенството от
водача или треньора на отбора.
11.8. Условията за разглеждане на жалбите са съгласно състезателния правилник и настоящата наредба.
11.10. При установяване на нередовен състезател в хода на състезанието, жалбата може да се подаде до края на същото,
но не и след обявяване на крайното класиране.
11.11. При подаване на контестация се внася такса от 50 лв., която се връща при зачитането й от страна на журито. Ако
същата не бъде уважена - сумата се внася в бюджета на
БФВЩ.

12. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. На всички Държавни първенства се извършва допингов и
анаболен контрол, съгласно наредбата на МЗ и разпорежданията на националната допинг-комисия.
12.2. Право на освобождаване поради "лекарска забрана" има
само лекарят на състезанието, като удостоверява това с
подписа си в състезателния протокол.
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ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №1

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ

СПИСЪК
На състезателите по вдигане на тежести за картотекиране през
..............г.
От клуб...................................
на населено място .................................. област. ......................
№

ИМЕ, презиме и фамилия

ЕГН

1
2
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
Дата.......…….........

печат

подпис............................
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ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ №2

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ЩАНГИ

ЗАЯВКА
ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

което ще се проведе в.............. …………………….от... ............ до.................
от отбор................................................гр………………………….....
СПИСЪК НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ:
№ възр.
гр.

Име

Фамилия

ЕГН

кат.

двуб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Забележка: Изписвай точно всички данни по отделните графи!
Възрастовите групи са: М, Ж, Ю, Д, К-1, Кк-1, К-2, Кк-2, Мо, Ми.
СПИСЪК НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА
№

длъжност

Име

Фамилия

1.
2.

Дата.......…….........

печат

подпис............................
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ГРАФИК
ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ЗА
УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПРЕЗ 2015 г.
13.01.2015 г. /ВТОРНИК/ – В СОФИЯ
14.01.2015 г. /СРЯДА/ – В СОФИЯ
№
Клуб
град
№
клуб
град
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДОБРИЧ
ДОБРУДЖА
ШУМЕН-2010
ВОЛОВ
ПРЕСЛАВ
БОДИ-СП-ГРУП
ИСПЕРИХ
СВЕТКАВИЦА
ХЕБЪР

ДОБРИЧ
ШУМЕН
В. ПРЕСЛАВ
КУБРАТ
ИСПЕРИХ
ТЪРГОВИЩЕ
ПАЗАРДЖИК

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МИЗИЯ
СПАРТАК-2005
РУСЕ
БОНОНЯ
СТАРТ
АТЛЕТИК
РОДОПА
САМСОН
ЮНАК

КНЕЖА
ПЛЕВЕН
РУСЕ
ВИДИН
ЧЕРВЕН БРЯГ
ПЕРНИК
СМОЛЯН
СОПОТ
ПАЗАРДЖИК

15.01.2015 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ – В СТ. ЗАГОРА
16.01. 2015 г. /ПЕТЪК/ - В СТ. ЗАГОРА
№
Клуб
град
№
клуб
град
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТИТАН
ЧЕРНОМОРЕЦ
Г. МАРКОВ
ТИТАН
ЧЕРНО МОРЕ
Б. МАНОЛОВ
100 ВОЙВОДИ
СЛИВЕН
АТЛАС
ТУНДЖА

№

Клуб

1
2
3
4
5

ЛЕВСКИ
ЦСКА
НСА-ФОРТИУС 11
ХЕРКУЛЕС
СЛАВИЯ

БУРГАС
ВАРНА
ОБЗОР
СЛИВЕН
ЯМБОЛ

1
АСЕНОВЕЦ
2
МАРИЦА
3 МАРИЦА - ОЛИМП
4
М. ПЕТРОВ
5
Б. МЕЧКА
6
КАЛОФЕР
7
АПОЛОН
8
БЕРОЕ - 2008
9
ЕТЪР - 59
10
АСЕНЕВЦИ

АСЕНОВГРАД
ПЛОВДИВ
ГАБРОВО
ХАСКОВО
КАРЛОВО
СТАРА ЗАГОРА
В.ТЪРНОВО

20.01.2015 г. /ВТОРНИК/ – В СОФИЯ
Град

СОФИЯ

И ВСИЧКИ НОВИ КЛУБОВЕ, КАКТО И ТЕЗИ,
КОИТО СА СЕ ДОГОВОРИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА
СЪС СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА НА БФВЩ ЗА
ОТЛАГАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: На 13, 14 и 20 Януари 2015 картотекирането ще се
извършва в офиса на федерацията - на V етаж в Спортната палата, а
на 15 и 16 Януари - в Спортната зала на Стара Загора, намираща се в
центъра на града /зад пощата/.
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ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР - 2015 г.
ДЪРЖАВНИ ЛИЧНО-ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА
ПЪРВИ
ВТОРИ

К Р Ъ Г - 18 - 22.03.2015 г. - СЛИВЕН
К Р Ъ Г - 21 - 25.10.2015 г. - СОПОТ

№

възрастова група

№

възрастова група

1

12-то за Момчета - 13

6

2-ро за Кадетки - 17

2 12-то за Момичета - 13

7

57-мо за Юноши - 20

3

1-во за Кадети - 15

8

18-то за Девойки - 20

4

1-во за Кадетки - 15

9

66-то за Мъже

5

52-ро за Кадети - 17

10

29-то за Жени

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА
17 - 21.06.2015 г. - ХАСКОВО
№

№

възрастова група

възрастова група

1 12-то за Момчета - 13

6

14-то за Кадетки -17

2 12-то за Момичета -13

7

57-мо за Юноши - 20

3

1-во за Кадети - 15

8

18-то за Девойки - 20

4

1-во за Кадетки - 15

9

68-мо за Мъже

5

52-ро за Кадети - 17

10

28-мо за Жени
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МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФВЩ ЗА 2015 г.
ВИД
ПЪРВЕНСТВО

Световно п-во
Европейско п-во
Световно п-во
Европейска купа

ВЪЗРАСТОВА
ГРУПА

ДАТА

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

кад / к-ки до 17 г

07-12.04.2015 г.

Лима - Перу

мъже / жени

09-18.04.2015 г.

Тбилиси - Грузия

юн. / дев. до 20 г

06-14.06.2015
г.

Вроцлав - Полша

сборен отбор
15, 17 и 20 г

29-31.05.2015
г.

Рим - Италия

Европейски п-ва

кад / к-ки до 15 г и
01-09.08.2015 г.
кад / к-ки до 17 г

Европейски п-ва

юн. / дев. до 20 и
млад./дев. до 23 г

02-11.10.2015 г.

Клайпеда - Литва

Международен т-р
„Вл. Михайлович”

мъже / жени

24.10.2015 г.

Белград - Сърбия

Световно п-во

мъже / жени

20-29.11.2015 г.

Хюстън - САЩ

Ландскрон-Швеция

НОРМАТИВИ ЗА ПОКРИВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА
ЗА ЗВАНИЕТО “МАЙСТОР НА СПОРТА”
МЪЖЕ
КАТЕГОРИЯ

ЖЕНИ

ДВУБОЙ

КАТЕГОРИЯ

ДВУБОЙ

56 кг.

245 кг.

48 кг.

150 кг.

62 кг.

260 кг.

53 кг.

165 кг.

69 кг.

275 кг.

58 кг.

180 кг.

77 кг.

290 кг.

63 кг.

195 кг.

85 кг.

305 кг.

69 кг.

210 кг.

94 кг.

320 кг.

75 кг.

220 кг.

105 кг.

330 кг.

+75 кг.

230 кг.

+105 кг.

340 кг.

-

-
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