РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на Републиканско първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон
за служителите на МВР за 2020 година
Настоящият регламент е в изпълнение на утвърдения Спортен календар на МВР за
2020 г. и е изготвен в съответствие с Вътрешните правила за реда за организиране и
провеждане на тренировъчната и състезателна дейност на служителите от МВР (утвърдени с
МЗ № 8121з-762/02.07.2019 г.). С него се регламентира организирането и провеждането на
Републиканското първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон за служители на МВР,
правата, задълженията и отговорностите на организаторите и участниците.
І. Организатори:
„Спортна асоциация МВР”.
ІІ. Период и място на провеждане:
Първенството ще се проведе от 23.03. до 26.03.2020 г. в к.к Пампорово.
III. Право на участие:
1. Състезатели от спортните клубове, членове на „Спортна асоциация – МВР”.
2. Стажантите, преминаващи първоначално професионално обучение, участват от
името на спортния клуб при структурното звено, в което ще бъдат назначени, след разрешение
на учебното заведение.
3. Лица, пенсионирани от МВР, могат да участват от името на дирекцията, в която са
работили преди пенсионирането си.
Забележка: Клубовете могат да участват с не повече от два отбора.
Индивидуалните участници също трябва да бъдат отразени в заявката за участие
(приложение № 1).
IV. Документи за участие:
1. Заявка за участие, заверена от директора на дирекцията, началника на звено
„Човешки ресурси” или Председателя на клуба, изпратена до 16.03.2020 г. (приложение 1).
2. Служебна карта.
3. Карта на пенсионер от МВР.
4. Предсъстезателен медицински преглед, изготвен не по-късно от 3 дни преди
началната дата на първенството.
5. Планинска застраховка.
Забележка: Служебната карта, картата на пенсионера,медицинското свидетелство
и копие от застраховката се представят на техническата конференция.
Заявки за участие след упоменатия срок не се приемат!
V. Спортно-технически изисквания:
1. Алпийски дисциплини:
- слалом в два манша (около 40 врати);
- гигантски слалом в един манш (около 30 врати);
- състав на отбора – жени: 2 състезателки; мъже: 3 състезатели.
2. Биатлон:
- жени – състезателно трасе от 5,5 км с две стрелби от положение прав;
- мъже – състезателно трасе от 7,5 км с две стрелби от положение прав;
- смесена щафета (двама мъже и една жена) – състезателно трасе от 5,5 км за всеки
пост с по една стрелба от положение прав;
- състав на отбора (жени – 2 състезателки; мъже – 3 състезатели).
3. Ред на стартиране на състезателите:

Дисциплина „Слалом”:
˗ І манш – първа и втора група от по 15 състезатели се определят на база спечелените
точки от класирането в Републиканските първенства проведени през 2018 и 2019 г.
Участниците в останалите групи се определят чрез жребий.
˗ ІІ манш – стартират само състезателите класирали се на първите 30 места от първия
манш, като първите 15 са в обратен ред.
Дисциплина „Гигантски слалом“
- първа и втора група, съставени от по 15 състезатели,се определя на база спечелените
точки от класирането в Републиканските първенства проведени през 2018 и 2019 г.
Участниците в останалите групи се определят чрез жребий.
Дисциплина „Биатлон”
- индивидуално – стартът е общ за мъже и общ за жени.
- смесена щафета – стартът е общ, като първият пост е мъжки, вторият е женски и
третият отново е мъжки.
Забележка: За всяка дисциплина, всеки състезател получава стартов номер от
организаторите.
VІ. Изисквания за съхранение и ползване на оръжието:
1.Разрешено оръжие: стандартен пистолет за бърза стрелба, 5,6 мм („22”) калибър
съгласно Правилника на Международната федерация по стрелба ISSF (без револвери).
- Мишени (щитове): с диаметър 155 мм.
- Разстояние за стрелба: 17,5 м.
- Позиции за стрелба: индивидуално – с една или две ръце - прав.
- Транспорт на амуниции: Всеки състезател има право да носи по 2 пълнителя,
съдържащи максимум 5 патрона във всеки пълнител, а в щафетата 1 пълнител с 5 патрона.
2. Състезателят е длъжен 5 мин. преди старта да представи оръжието, инвентара и
снаряжението за проверка и маркиране. Проверката на оръжието става на старта и финала.
Смяна на пистолета не се разрешава.
3. Стрелбата в индивидуалнитe дисциплини и щафетата се извършва от 17,5 м. положение
прав, с една или две ръце – без опора, по мишена  155 мм.
4. По време на пробягването на разстоянието участникът провежда две стрелби по 5
патрона за индивидуалното състезание, а за щафетата една стрелба по 5 патрона на пост.
5. Ред на провеждане на стрелбата:
- зареждане на пистолета на огневия рубеж;
- провеждане на стрелба с единични изстрели;
- продължаване на бягането, след като е завършена стрелбата, изваден е пълнителя и е
направено контролно спускане.
6. Всеки изстрел, непоразил мишената, носи на състезателя 1 (една) наказателна минута
към общото време.
7. Участник, произвел повече от 5 (пет) изстрела или поразил чужда мишена, се
декласира.
8. При еднакъв краен резултат по-предно място ще заеме този, който има по-малко
наказателни минути от стрелбата.
Забележка: Стрелбата се провежда само на стрелбището за биатлон и във времето
определено за тренировки и състезания. Всяко нарушение на техниките за безопасност се
наказва с отстраняване на състезателя или щафетата от състезанието.

VІІ. Класиране и награди:
Алпийски дисциплини
1. Дисциплина „Слалом” – индивидуално класиране за мъже и за жени, в зависимост от
постигнатото време от двата манша.
2. Дисциплина „Гигантски слалом” – индивидуално класиране за мъже и за жени, в
зависимост от постигнатото време.
3. Отборното класиране за дисциплините „Слалом” и „Гигантски слалом” се образува
от сбора на точките, получени от най-добре класиралите се двама мъже и една жена от отбор,
стартирали в двете дисциплини (приложение 2).
Биатлон
4. Индивидуално класиране – за мъже и за жени, в зависимост от постигнатото време и
прибавените наказателни минути за пропуснати изстрели.
5. Смесената щафета – подреждането е в зависимост от постигнатото време и
прибавените наказателни минути от пропуснатите изстрели от трите поста.
6. Отборно класиране – образува се от сбора на точките, получени от най-добре
класиралите се двама мъже и една жена от отбор, стартирали в индивидуалните дисциплини,
събрани с точките от класирането на смесената щафета (приложение 2).
Комбинация „Гигантски слалом” и „Биатлон”
7. Класирането за комбинацията е от състезателите, участвали индивидуално в двете
дисциплини. Сумират се точките получени в зависимост от класирането във всяка от
дисциплините, като се изчисляват по таблицата (приложение 2).
Забележка: При равен брой точки, за отборните класирания и комбинацията, се
взима предвид по-предното класиране в индивидуалните състезания – първи, втори места и
т.н.
Награди на първенството:
˗ медали – за класиралите се от първо до трето място (индивидуално в алпийските
дисциплини и биатлона и за смесената щафета в биатлона);
˗ купи – за класиралите се от първо до трето място (отборно) в алпийските
дисциплини и биатлона;
˗ грамоти – за заелите от четвърто до шесто място (индивидуално и отборно).
Забележка: Най-добре представилите се трима мъже и три жени в алпийските
дисциплини и биатлона, които навършват 45 години през настоящата година, ще бъдат
наградени с грамоти.
VІІІ. Ръководство на първенството:
1. Първенството се ръководи от спортно-техническа комисия (СТК) в състав:
- председател – главният ръководител на първенството (служител на ЦБПС ), който
изготвя програмата на първенството (приложение 3);
- членове – главният съдия на първенството и трима представители от отборите
участници, който се избират на техническата конференция.
2. Задължения на спортно-техническата комисия:
- следи за прилагането и спазването на настоящата наредба;
- взима решения по подадени писмени жалби;
- при необходимост, прилага нормативните документи на МВР, Вътрешните правила
за реда за организиране и провеждане на тренировъчната и състезателна дейност на
служителите от МВР и разпоредбите на Българската федерация по ски.
3. Съдийският апарат се състои от служители на ЦБПС.

ІХ. Други:
1. Техническата конференция ще се проведе на 23.03.2020 г.от 18.00 ч. в хотел
„Перелик“.
2. При установяване на нередовен състезател, същият се отстранява от първенството.
3. Жалби до спортно-техническата комисия се подават чрез водача или треньора на
отбора до 60 минути (1 час) след изнасяне на резултатите от дисциплината на официалното
табло. Решенията, взети от СТК по казусите са окончателни.
4. Наредбата, заявката за регистрация, окончателните резултати и снимков материал от
първенството ще бъдат отразени на интернет страницата на „СА – МВР“ (www.sa-mvr.com).
Х. Финансови условия:
Разходите за състезанията и съдийския апарат – са за сметка на организаторите.
Останалите разходи – за настаняване, храна и пътни са за сметка на дирекциите,
спортните клубове или участниците.
На участниците предлагаме оферта за настаняване, предоставена от хотел „Перелик“.
Адрес за кореспонденция и заявки:
1408 София
ул. Балша № 18, стадион „Раковски”
Телефони за връзка: 02 98 258 03 – Г. Савов; 02 982 58 48 – Ю. Арнаудов.
Служебна ел. поща: Деловодство ЦБПС;
Е-mail: office@sa-mvr.com.

ГЕН. СЕКРЕТАР
НА „СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ” - МВР:
(п)
( ЧАВДАР АТАНАСОВ )

Приложение 1

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО СКИ И БИАТЛОН
23.03. – 26.03.2020 г.
Дирекция/ Клуб
Име, Фамилия

телефон
контакт

за

Ръководител
на
отбора
Състезатели алпийски дисциплини
(Да се отбележи с „Х”участника навършил 45 години)
№
име и длъжност
Над45 г.
мъже
1.
2.
3.
жени
1.
2.
Състезатели биатлон
(Да се отбележи с „Х” възрастовата група на състезателите)
№
име и длъжност
Над45г.
мъже
1.
2.
3.
жени
1.
2.
Забележка: Желаем да бъдем настанени в хотел „ Перелик“
ДА/бр./

М/Ж

Желаем да закупим лифт карти:........ бр.
Организаторите не поемат ангажимент за настаняване и изхранване на лица, извън
определената квота за отбор.
Дата: ……………………..

Директор / Началник /: …………………………

ТАБЛИЦА
Приложение 2

1 място
2 място
3 място
4 място
5 място
6 място
7 място
8 място
9 място
10 място
11 място
12 място
13 място
14 място
15 място
16 място
17 място
18 място
19 място
20 място
21 място
22 място
23 място
24 място
25 място
26 място
27 място
28 място
29 място
30 място

100 точки
90 точки
80 точки
75 точки
70 точки
65 точки
62 точки
59 точки
56 точки
54 точки
52 точки
50 точки
48 точки
47 точки
46 точки
45 точки
44 точки
43 точки
42 точки
41 точки
40 точки
39 точки
38 точки
37 точки
36 точки
35 точки
34 точки
33 точки
32 точки
31 точки

31 място
32 място
33 място
34 място
35 място
36 място
37 място
38 място
39 място
40 място
41 място
42 място
43 място
44 място
45 място
46 място
47 място
48 място
49 място
50 място
51 място
52 място
53 място
54 място
55 място
56 място
57 място
58 място
59 място
60 място

30 точки
29 точки
28 точки
27 точки
26 точки
25 точки
24 точки
23точки
22 точки
21 точки
20 точки
19 точки
18 точки
17 точки
16 точки
15 точки
14 точки
13 точки
12 точки
11 точки
10 точки
9 точки
8 точки
7 точки
6 точки
5 точки
4 точки
3 точки
2 точки
1 точки

Приложение 3

ПРОГРАМА
на Републиканското първенство по ски и биатлон
за служители на МВР – 23.03. – 26.03.2020 г., к.к.Пампорово

23.03.2020 г. – понеделник
14.00 - 16.00 ч.
18.00 ч.
19.00 ч.

- Пристигане и регистрация на отборите в хотел
„Перелик”
- Техническа конференция за всички дисциплини
хотел „Перелик”
- Вечеря
24.03.2020 г. – вторник

07.00 - 10.00 ч.
10.00 ч.
10.30 ч.
12.00 ч.
12.30 ч.
18.30 - 22.00 ч.

- Закуска
- Старт слалом жени – І манш
- Старт слалом мъже – І манш
- Старт слалом жени – ІІ манш
- Старт слалом мъже – ІІ манш (първите 30 състезатели)
- Вечеря
25.03.2020 г. – сряда

07.00 - 10. 00 ч.
10.00 ч.
10.30 ч.
13.30 ч.
14.30 ч.
19.00 ч.
20.00 ч.

- Закуска
- Старт гигантски слалом жени – І манш
- Старт гигантски слалом мъже – І манш
- Старт биатлон жени 5,5 км.
- Старт биатлон мъже 7,5 км.
- Вечеря
- Награждаване на победителите от завършилите
дисциплини в хотел „Перелик”
26.03.2020 г. – четвъртък

07.00 - 09.00 ч.
10.00 ч.
13.30 ч.

- Закуска
- Старт смесена щафета -биатлон
- Закриване на състезанието и награждаване на
победителите.

