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  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС   

   ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ И КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО БОКС В БЪЛГАРИЯ  НОЕМВРИ 2011г.     
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 Механизми за оценяване на спортните постижения:  Чл.1 /1/ Право на кандидатстване за субсидиране от БФ Бокс имат тези лицензирани клубове по бокс, на които включените за оценка състезатели са регистрирали участие през преходната година в състезания по възрастови групи, включени от федерацията в Държавния спортен календар. Състезанията обявени за оценка по смисъла на тази инструкция, за да отговарят на условията за равнопоставеност между субектите за подпомагане, трябва да дават възможност за участие в тях на всички лицензирани боксови клубове от страната, включително и до отделните етапи на първенствата. /2/ Резултатите от класирането на боксьорите в различните възрастови групи се зачитат само ако притежават състезателни права и са картотекирани към БФ Бокс. Удостоверяване на редовността на състезателите става с картотечни списъци, заверени от президента на съответния боксов клуб и от БФ Бокс и чрез състезателен картон със снимка и изписан ЕГН на състезателя, заверен от президента на боксовия клуб и на БФ Бокс.  При възникнал спор за някой състезател и неговата клубна принадлежност, той се решава от БФ Бокс в съответствие с изискванията на състезателния правилник. Чл.2 /1/ През годината един картотекиран състезател по бокс може да участва в състезания, които носят точки за средствата от тотализатора с максимум пет крайни класирания, ако са регистрирани в официалните съдийски протоколи на БФ Бокс. /2/ Не се допуска при кандидатствуване за финансиране с проект за класиранията на един състезател от името на 2 или повече боксови клуба. Изключение – за преминали в друго спортно училище, за студенти и продадени от един клуб на друг състезатели, с договори и осигуровки. /3/ Отборните класирания в бокса се зачитат само при положение, че се провеждат по Наредба на БФ Бокс – обявени в Държавния спортен клаендар на федерацията.  В тези случаи отборните първенства се третират като допълнителна дисциплина, като боксовите клубове имат право да отчетат 2 отборни класирания във възрастова група /ДЛПО/ и Купа „България”. Сбор на точките в едно отборно класиране за дадена възрастова група се получава както следва: Вземат се точките както за индивидуално класиране, умножават се по коефициент за пътуване и събраната сума се умножава наново по следните коефициенти:  МЪЖЕ 8 ЖЕНИ 5 МЛАДЕЖИ 5 ЮНОШИ 4 УЧЕНИЦИ 4   
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Чл.3 /1/ Стойностите на спортните постижения на боксьорите и отборите са в зависимост от вида на състезанието  и заетите от тях места в крайното класиране. Според крайните класирания в различните видове първенства- държавни, купа „България”, състезателите и отборите се оценяват съгласно приложените таблици. Чл.4/1/ В случаите, когато двама и повече състезатели и отбори имат еднакво класиране, то те получават средния брой точки полагащи се за съответните места в класирането. Чл.5/1/ При отчитане резултатите от индивидуалните и отборните първенства и купа „България”, полагащите се точки по таблиците се умножават с така наречения комплексен коефициент, посочен в Приложение 2. Коефициентите са определени съответно за олимпийските спортове и дисциплини /мъже, младежи, юноши, ученици, жени – олимпийски категории, жени не олимпийски категории/. /2/ Комплексният коефициент от Приложение 2 е в зависимост от броя на турнирите. Крайните стойности на комплексния коефициент се определят според разстоянието по пътната карта в километри в една посока до населените места, домакини на състезанията. Комплексният коефициент се отнася за класиранията на всеки отделен състезател и отбор и за всяко отделно първенство или етап от първенство за дадена възрастова група. Клубът домакин също отчита коефициент от 0-50 километри. Чл.6 /1/ Физическият отборен коефициент се определя според броя на състезателите, взели участие в първенството или турнира, като се удостоверява със съдийските протоколи. Полученият сбор се умножава по определения от Чл.2 коефициент за всяка възрастова група. Чл.7 /1/ Крайният резултат на боксовия клуб е в зависимост от броя на възрастовите групи взели участие в състезанията от Държавния спортен календар по бокс. /2/ Отчитането броя на възрастовите групи става с коефициент на обхват. Боксов клуб, който отчита участието в състезания само в една възрастова група има коефициент 1.0, съответно при две възрастови групи коефициентът е 1.05, при три възрастови групи е 1..1, а при четели възрастови групи1.2, но при условие, че броят на състезателите в дадена възрастова група отговаря на нормативите, определени в специалното инструкция на федерацията до боксовите клубове. Отделните възрастови групи за двата пола /мъже и жени/, които коефициентът на обхват включва са:   МЪЖЕ ЖЕНИ И МЛАДЕЖИ до 22 МЛАДЕЖИ ДЕВОЙКИ  ЮНОШИ МОМИЧЕТА УЧЕНИЦИ       
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С реално получения коефициент за обхват, който не може да бъде по-голям от 1.2 се умножават общо начислените точки на боксовия клуб. Чл. 8 /1/ Боксовите клубове, осигурили прием на деца в спортно училище – субсидирано от държавата, които са били картотекирани и са притежавали състезателни права от името на този клуб, получават еднократно 100 т. в годината на едно подадено дете /юноша/, но само в случаите, когато споменатите деца /юноши/ сменят клубната си принадлежност без трансфер. Тези 100 т., без да се умножават с коефициентите по тази инструкция получават в три /3/ последователни години, при условие, че детето /юношата продължава да е ученик в спортното училище към 31 декември на предходната година и е картотекирано от името на новия боксов клуб. Това се доказва ежегодно с удостоверение, издадено от директора на училището, където ученикът учи. Годината, през която е пропуснато да се отчете приема, независимо от причините, не се допуска компенсирането му през следващи периоди. Чл. 9 /1/ Боксов клуб, чийто боксьор е преминал като студент в друг клуб и е сменил клубната си принадлежност без трансфер, след писмено потвърждение пред БФ Бокс получава само за първата година еднократно 100% от точките на състезателя, начислени на новия му клуб. Боксовият клуб, в който боксьорът членува по време на следването или отбиването на военната служба получава точки по постиженията му по общия ред, определен в тази инструкция. Чл.10/1/ Национални състезатели, определени от БФ Бокс, както и повикани състезатели в националните отбори за същия период носят за спортния си клуб допълнителни точки – равни на точките начислени от крайното им класиране само от Държавно първенство или купа „България” от една дисциплина /категория/, без да се умножават с коефициентите от тази инструкция, състезателят трябва да е взел участие най-малко в 50% от лагерите на националния отбор. Чл.11 /1/ БФ Бокс начисля точки на базата на общия брой участници от един клуб по бокс в състезанията от държавното първенства и купи „България”. Тази обща бройка се умножава по коефициент 5 и се получава броя на точките по този показател. Чл.12 /1/ БФ Бокс начислява точки на клубовете на базата на броя на картотекираните състезатели в регистъра на федерацията. Общата им бройка се умножава по коефициент 4 и се получава броя на точките по този показател. Чл.13 /1/ След приключването на всички държавни първенства и купи „България” включени в спортния календар на БФ Бокс, боксовите клубове изготвят своите отчети на базата на упоменатите показатели, след което ги изпращат във федерацията. БФ Бокс прави справка за общия брой на точките, а от тук и % от тях за всеки клуб. При получаване на средствата от тотализатора в БФ Бокс същите се разпределят за боксовите клубове, съобразено %, който те имат от общия брой на точките.  ОТЧИТАНЕ ОЦЕНКАТА НА ДЕЙНОСТТА НА БОКСОВИТЕ КЛУБОВЕ  Чл.14 /1/ Боксовите клубове, отговарящи на условията на тази инструкция кандидатстват за субсидиране пред БФ Бокс, чрез проект, съдържанието, на който се представя на формуляри по образец, утвърден от БФ Бокс. Резултатите от класиранията се доказват само с протоколи от проведените състезания и финансовите документи за картотекиране. /2/ Комплектът от документи на кандидатстващия боксов клуб се представя ежегодно в БФ Бокс най-късно до 31-01- на новата календарна година. Чл.15 /1/ БФ Бокс от 17 февруари предоставя в ММС за одобрение списък на боксовите клубове с начислените им точки и средства. Средствата се изпращат на клубовете по банков път в съответните размери и срокове. 
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 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  §1 Боксовите клубове са получили от БФ Бокс указание за прилагането на инструкцията на МФВС, която е валидна и за сегашната инструкция на федерацията. §2 Боксови клубове, получили лиценз в годината на финансиране или клубове, които не са участвали в нито едно състезания от спортния календар на федерацията губят право на субсидиране от федерацията. §3 Боксови клубове, които са прекратили спортносъстезателната си дейност през годината на финансиране им се спира субсидирането, като средствата им се разпределят между останалите боксови клубове. §4 Не се допуска изплащането на средства за минал период, през който на боксовия клуб му е било спряно финансирането по негова вина, както и за времето преди неговото лицензиране или за периода след изтичане срока на валидност на лицензията му до нейното подновяване. §5 Всички протоколи от състезанията по бокс в България, които носят точки за средствата от тотализатора трябва да бъдат утвърдени от БФ Бокс. §6 Право да получават средства от тотализатора имат боксовите клубове, които са събрали минимум 1000 /хиляда/ точки.                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ТАБЛИЦА 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ СПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕТО И КЛАСИРАНЕТО МЪЖЕ И ЖЕНИ     КЛАСИРАНЕ /място/    

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ТОЧКИ 
Индивидуални и отборни държавни п-ва 

Национални турнири и купи 1 2 3 І-во 77 53 ІІ- ро 64 43 ІІІ – то 57 38 ІV – то 48 31 V – то 43 27 VІ – то 38 23 VІІ – мо 32 19 VІІІ – мо 28 16.5 ІХ –то 24 14 Х - то 22 12         
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ТАБЛИЦА 1А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ СПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕТО И КЛАСИРАНЕТО МЛАДЕЖИ ДО 22 ГОД.    КЛАСИРАНЕ /място/    

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ТОЧКИ 
Индивидуални и отборни държавни п-ва 

Национални турнири и купи 1 2 3 І-во 46 33 ІІ- ро 38 26 ІІІ – то 33 23 ІV – то 28 18 V – то 24 15.5 VІ – то 21 13 VІІ – мо 18 10.5 VІІІ – мо 15.5 8.8 ІХ –то 13.5 7.2 Х - то 11.5 6.2             



 8

ТАБЛИЦА 1Б ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ СПОРЕД СЪСТЕЗАНИЕТО И КЛАСИРАНЕТО МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, УЧЕНИЦИ    КЛАСИРАНЕ /място/    

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО И ТОЧКИ 
Индивидуални и отборни държавни п-ва 

Национални турнири и купи 1 2 3 І-во 44 31 ІІ- ро 37 25 ІІІ – то 33 22 ІV – то 27 18 V – то 24 15.5 VІ – то 22 13.5 VІІ – мо 18 11 VІІІ – мо 16 9.6 ІХ –то 14 8 Х - то 12.5 7             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ТАБЛИЦА ЗА СТОЙНОСТИТЕ НА КОМПЛЕКСНИЯ КОЕФИЦИЕНТ  ОСНОВАНИЕ СРЕДНА ОТДАЛЕЧЕНОСТ В ЕДНА ПОСОКА /КМ/ 
КОЕФИЦИЕНТИ  олимпийски дисциплини мъже, младежи юноши, ученици 

не олимпийски дисциплини /жени/    1 2 3 1.Индивидуални класирания на отделен боксьор /ка от 0 до 50 от 50 до 150 от 150 до 250 от 250 до 350 над 350  

1.50 1.65 1.73 1.80 1.88 
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 

Лично –отборни и отделни отборни класирания с участие в един турнир /Купа „България”/                      
от 0 до 50 от 50 до 150 от 150 до 250 от 250 до 350 над 350  

1.50 1.65 1.73 1.80 1.88 
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 

Отборни класирания с участие на отбора на БК в два отборни турнира /ДЛОП/ 
от 0 до 50 от 50 до 150 от 150 до 250 от 250 до 350 над 350  

1.65 1.82 1.90 1.98 2.06 
1.10 1.21 1.27 1.32 1.38 

  УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ №8, ПРОТОКОЛ №8 ОТ 15 НОЕМВРИ 2011 НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФ БОКС. 
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ТОЧКОВ АКТИВ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРИНОС НА БОКСОВИТЕ КЛУБОВЕ               МЪЖЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО СВЕТОВНА КУПА ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЕВРОПЕЙСКА КУПА EUBC 1-во 800 650 550 500 420 330 2-ро 650 550 450 420 380 300 3-4 място 550 450 400 380 330 270 5 място 450 400 350 330 300 240 ЖЕНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ   ОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ   ОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ 1-во 800 650   500   330 2-ро 650 550   420   300 3-4 място 550 450   380   270 5 място 450 400   330   240 ЖЕНИ   НЕОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ   НЕОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ   НЕОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ 1-во   450   380   270 2-ро   400   350   240 3-4 място   350   330   200 5 място   300   290   180 МЛАДЕЖИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО   ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО     1-во 400 360   320     2-ро 360 330   280     3-4 място 330 300   250     5 място 300 270   210     ДЕВОЙКИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ ОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ   ОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ     1-во 400 360   320     2-ро 360 330   280     3-4 място 330 300   250     5 място 300 270   210     
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ДЕВОЙКИ   НЕОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ   НЕОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ     1-во   270   230     2-ро   250   210     3-4 място   230   180     5 място   200   160     ЮНОШИ   СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО   ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО     1-во   350   320     2-ро   320   280     3-4 място   290   250     5 място   260   210     МОМИЧЕТА       ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО     1-во       250     2-ро       220     3-4 място       200     5 място       180     МОМИЧЕТА       НЕОЛИМПИЙСКИ КАТЕГОРИИ     1-во       200     2-ро       180     3-4 място       160     5 място       140     УЧЕНИЦИ       ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО     1-во       250     2-ро       220     3-4 място       200     5 място       180       Утвърден с решение №2, протокол №3 от 03.12.2014г. На УС на БФБокс. 
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