БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
България, София 1000, бул. Васил Левски 75, тел. +359888231317, mail:bulcurfed@gmail.com

ЕДИННА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА
КЪРЛИНГ КЛУБОВЕТЕ,ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
Приета на заседание на УС от 6.01.2019 г.
Чл.1 Всеки спортен клуб по кърлинг, член на Българската Кърлинг Федерация е длъжен
ежегодно да подава данни по следните критерии:
1. брой нива на подготовка :
а) подготвителни групи – минимум 3 човека
б) момчета/момичета до 16 г. минимум 3 състезатели
в) юноши/девойки младша възраст - минимум 3 състезатели
д) юноши/девойки старша възраст - минимум 3 състезатели
е) мъже/жени минимум 3 състезатели
Заб. Състезателите до 23г, се отнасят към група мъже и жени.
ж) подготовка на спортисти с увреждания за участие в спортни занимания и състезания по
кърлинг в инвалидни колички
2. брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи ;
а) момчета/момичета до 16 г. минимум 3 състезатели
б) юноши/девойки младша възраст - минимум 3 състезатели
в) юноши/девойки старша възраст -минимум 3 състезатели
г) мъже/жени минимум 3 състезатели
3. брой участници в проявите от държавния спортен календар;
Минимум с 50 % от картотекираните състезатели
4. предлагани спортни услуги на населението
5. Брой треньори, отговарящи на изискванията на. по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС лица,
притежаващи професионална правоспособност и квалификация./ – минимум 1

6. брой спортисти със статут на високоразряден спортист/състезатели, включени в
националните отбори за съответната възрастова група-участници на ОИ,МОИ, СП, ЕП,
ЕОП/ –за всеки спортист
7. брой спечелени медали и призови места от Олимпийски игри, Световни, Европейски и
Блкански първенства за съответната възрастова група.
1. Възрастови групи:
1.1 Таблица
1 – мъже, жени, смесени двойки, хора с увреждания.
1.2 Таблица 1 А – 20 г. младежи и девойки.
1.3 Таблица 1 Б – 18 г. юноши и девойки – старша възраст.
1.4 Таблица 1 В – 16 г. юноши и девойки – младша възраст.
1.5 Таблица 1 Г – 14 г. момчета и момичета – старша възраст.
1.6 Таблица 1 Д – 12, 10, 8 г. момчета и момичета – младша възраст, деца момчета и
момичета – старша възраст и деца момчета и момичета – младша възраст.
2. Стойности на отборните коефициенти:
2.1 Мъже – до 7, юноши мл.в. – до 5 и момчета мл.в. – до 5.
2.2 Жени – до 5, девойки мл.в. – до 4 и момичета мл.в. – до 4.
3. Отчитане на отделните състезания:
3.1 ДОП по кърлинг – по колона 2 на таблици от 1А до 1Д.
3.2 ДОП по ускорен и блиц и Националните купи за мъже, жени, момчета и момичета – по
колона 3 на таблици от 1А до 1Д.
4.1.1 Мъже, жени, младежи и девойки (до 20 г.) – 4.
4.1.2 Юноши и девойки ст.възраст (до 18 г.) – 6.
4.1.3 Юноши и девойки мл.възраст (до 16 г.) – 8.
4.1.4 Момчета и момичета ст. и мл.възраст и деца (до 14, 12, 10, 8 г.) – 8.
4.2.1 Една възрастова група – 1,0.
4.2.2 Две възрастови групи – 1,05.

4.2.3 Три възрастови групи – 1,1.
4.2.4 Четири възрастови групи – 1,2. Забележка: Коефициентът за обхват – 1.2 е
максималният за умножаване на начислените точки.
5. Заключителни разпоредби:
5.1 Минимален брой точки за отчитане от спортните клубове – 100.
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Президент на БКФ :………………

