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ПРАВИЛА /КРИТЕРИИ/ ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящите Правила целят създаването на прозрачни и публични критерии за 

определяне на национален отбор по Тае куон-до.  
2. Същите важат за определяне на национални отбори във всички възрастови групи и 

категории на WTF, включително олимпийските категории в дисциплините спаринг и 
пум-се. 

3. Към настоящите Правила, като  неразделна част се отнася и Вътрешния правилник на 
националния отбор по Тае куон-до. 
 
 

II. НАЦИОНАЛНА РАНГЛИСТА - ТОЧКОВА СИСТЕМА. 
 
1. Създава се Национална ранглиста (Точкова система), с която се определят титулярите 
във всяка теглова категория в отделните възрастови групи. Националната ранглиста 
започва да действа от 01.01.2014г. Право за участие в нея имат само картотекирани 
състезатели към БФТ. 
 
2. Националната ранглиста ще отразява натрупания точков актив на състезатели с 
класиране от държавни и международни турнири.  
 
3. В Националната ранглиста ще се сумират точки за призови класирания от следните 
състезания: 
3.1 Всички първенства организирани от WTF и ETU, а именно:  

Олимпийски игри/мъже и жени, младежи и девойки/ 
  Квалификации за олимпийски игри 
  Световни първенства/всички възрастови групи/, в т.ч. Световно студентско 
първенство, Универсиада 
  Европейски първенства/всички възрастови групи/, в т.ч. Европейско студентско 
първенство, Европейско клубно първенство;  
            Gran Prix лига  
Списъкът по т.3.1. не е окончателен и при настъпили промени /включване на нови 
континентални, световни първенства или изключването им от WTF, ETU/ може да се 
измени.  
3.2   До 3 международни турнира по избор от всеки клас: 
- клас „G-1”  
- клас „B” турнири 
- клас „C” турнири  
3.3 Всички турнири организирани от Българска федерация по Таекуондо или такива, в 
които Федерацията е съорганизатор независимо от техния клас, включително Детски 
коледен турнир. 
 
4. Точките за различните първенства/турнири са посочени в Приложение към 
настоящите правила (т.1). Същите  съвпадат с точките за финансиране на клубовете 
съгласно Наредба.  

 



 
5. Състезателят с най-много акумулирани точки е титуляр за участие в националния 
отбор на Р България в дадената категория за определеното голямо състезание съгласно 
спортния календар на БФТ, за което се селектира национален отбор.  
 
6. Националната ранглиста се осъвременява периодично и е публична. 
 

III. ПРЕБОРВАНЕ 
 
1.  Националната ранглиста  е  първо ниво на селектиране на разширен национален 
отбор. Следващото ниво за избор на титуляр в дадена категория е провеждане на 
преборване.  
 
2. До преборване с титуляра в категорията се допускат всички състезатели, които се 
намират на не повече или равна на 25% точкова разлика в ранглистата от точковия актив 
на титуляра (Приложение към настоящите правила - т.2). 
 
3.  До преборване с титуляра в определена категория по изключение и извън правилото 
на т.2 се допуска даден състезател  при следните случаи: 
 
3.1. Когато даден състезател е шампион от Държавно първенство в съответната 
възрастова група и категория за съответната година, когато ще се състои преборването; 
 
3.2. Когато даден състезател стои по напред в WTF ранглиста от титуляра в ранглистата 
на БФТ.  В случай, че става въпрос за чужда националност състезател, трябва да са 
спазени нормативните изисквания на РБългария и изискванията на Федерацията, към 
която състезателят е регистриран, както и тези на WTF. 
 
 
 

IV. ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ/НАЦИОНАЛЕН ТРЕНЬОРСКИ ЩАБ/ 
 
1.  Треньорският съвет на базата на националната ранглиста, проведеното преборване, 
както и като взима предвид моментното спортно-техническа форма на състезателите 
предлага на УС на БФТ окончателен състав на националния отбор на РБългария. 
 

V. ПРЕНОС НА ТОЧКИ 
 
1.   Завоювани точки през годината за даден състезател се пренасят, както следва: 
 
1.1. От предходна година към следваща година – пренос на 40% от точковия актив.  
1.2. От предходна възрастова група в следваща възрастова група – пренос на 50% от 
точковия актив. 
1.3. От стара категория в нова категория – пренос на 50% от точковия актив. 
1.4. Състезател, състезаващ се в по-горна възрастова група, ако това се позволява от 
организаторите на турнира и спечели призово място се води допълнително точкуване на 
конкретния състезател. Ако има спечелени точки от горна възрастова група, те се 
приспадат към следващата година съгласно т.1.1., а точките спечелени в долна 
възрастова група се пресмятат за следващата година съгласно т.1.1. и т.1.2. 
 
  
Спечелените точки от класиранията в горна възрастова група на състезател се приспадат 
към моментния точков актив на същия, който се намира в текущата година в долна 



възрастова група.  
(Приложение към настоящите правила - т.3) 
 

VI  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Настоящите правила се утвърдиха с решение от заседания на УС на Българска федерация 
по Таекуондо – стил ВТФ на 17.01, 20.01. и 22.01. 2014 г.  
 
 

Председател на УС: 
 
 
 

......................................................... 
/г-н Андрей Георгиев/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
към 

ПРАВИЛА/КРИТЕРИИ/ ЗА СЕЛЕКТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР 
 

 
т.1 Точки за ранглистата на БФТ 
а) В дисциплина „Спаринг”:  
 
 - Държавен спортен календар:  
 

  
ДП Мъже/жени ДП Младежи/девойки 

ДП 
Кадети 

ДП 
Деца 

1-во място 80 40 20 10 

2-ро място 48 24 12 6 

3-то място 32 16 8 4 

 
- Усвоено първо място се зачита при минимум 3-състезатели в теглова категория; 
- Усвоено второ място се зачита при минимум 4-сътезатели в теглова категория; 
- Усвоено трето място се зачита при минимум 6-състезатели в теглова категория; 
 
 

- Международен спортен календар:  
 
 МЪЖЕ И ЖЕНИ (17+ г.) 

Класиране 
Олимпийски 
игри 

Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Лятна 
универсиада 

Световно 
студентско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

Европейско 
студентско 
първенство 

MT-A/G1 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 6000 3000 2000 1500 750 600 500 500 200 200 100 

2 3600 1800 1200 900 450 360 300 300 120 120 60 

3-4 2400 1200 800 600 300 240 200 200 80 80 40 

5-6 1440 720 480 360 180 144 120     

7-8 864 432  216 108       

 



  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ (15-17 г.) 

Класиране 
Младежки 
олимпийски 
игри 

Световно 
първенство 

Европейско 
първенство -21 
г. 
 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A/G1 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 3000 1500 1200 1000 300 250 100 100 50 

2 1800 900 720 600 180 150 60 60 30 

3-4 1200 600 480 400 120 100 40 40 20 

5-6 720 360 288 240 72     

7-8 432 216        
 
КАДЕТИ (12-14 г.) 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A/G1 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 750 500 150 125 50 50 25 

2 450 300 90 75 30 30 15 

3-4 300 200 60 50 20 20 10 

5-6 180 120 36     

7-8 108       
 
 
ДЕЦА (7-11 г.) 

Класиране MT-A/G1 МТ-B MT-C 

1 62,5 25 12,5 

2 37,5 15 7,5 

3-4 25 10 5 

 
- Усвоено първо място се зачита при минимум 4-ма състезатели в теглова категория; 
- Усвоена второ място се зачита при минимум 4-ма състезатели в теглова категория; 
- Усвоено трето място се зачита при минимум 6-ма състезатели в теглова категория. 
 
 
 



Международните турнири се разделят както следва: 
- Клас А/G1 – турнири определени WTF и ETU; 
- Клас B – турнири, с участието на минимум 15 държави, включени в Международния спортен календар на Федерацията; 
- Клас С – турнири с участието на минимум 4 държави, включени в Международния спортен календар на Федерацията. 
 
б) В дисциплина „Пумсе”: 

- Държавен спортен календар: 
 

  
ДП Мъже/жени ДП Младежи/девойки 

ДП 
Кадети 

ДП 
Деца 

1-во място 40 20 10 5 

2-ро място 24 12 6 3 

3-то място 16 8 4 2 

- Усвоено първо място се зачита при минимум 3-състезатели в категория; 
- Усвоено второ място се зачита при минимум 4-сътезатели в категория; 
- Усвоено трето място се зачита при минимум 6-състезатели в категория; 

 
 
 
- Международен спортен календар 

 
МЪЖЕ И ЖЕНИ (17+ г.) 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 1500 1000 250 250 100 100 50 
2 900 600 150 150 60 60 30 
3-4 600 400 100 100 40 40 20 
5-6 360 240 60     
7-8 216       

 
 
 



  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ (15-17 г.) 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 750 500 125 125 50 50 25 

2 450 300 75 75 30 30 15 

3-4 300 200 50 50 20 20 10 

5-6 180 120 30     

7-8 108      
 
КАДЕТИ (12-14 г.) 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 375 250 62,5 62,5 25 25 12,5 

2 225 150 37,5 37,5 15 15 7,5 

3-4 150 100 25 25 10 10 5 

5-6 90 60 15     

7-8 54       
 
 
ДЕЦА (7-11 г.) 
Класиране MT-A МТ-B MT-C 

1 31,25 12,5 6,25 

2 18,75 7,5 3,75 

3-4 12,5 5 2,5 

 
- За МСК, при участие в 2-ки или 3-ки, състезателите се премират съответно с 60% за 2-ките и 40% в 3-ките. 
 
 
 
 
 



т.2 Точкова разлика за преборване между титуляр и претендент: 
 
(пример) 
Възрастова група: юноши 
Състезателна категория: - 45 кг. 
Класиране в ранглиста: 
1 място: Състезател А – 100 т. 
2 място: Състезател Б – 75 т. 
3 място: Състезател В – 50 т. 
 
До преборване с титуляра „състезател А” се допуска претендентът „състезател Б”, тъй като точковия му актив е 75 т. (не повече или равна на 
25% точкова разлика в ранглистата от точковия актив на титуляра). 
 
т.3 Пренос на точки съгласно т.1.4 от Правилата:  
 
(пример) 
Състезател А, който е последна година юноши придобива правото в същата година да се състезава във възрастова група мъже, ако това се 
позволява от организаторите. Състезател А има точков актив в ранглистата на БФТ 100 т. от възрастова група юноши и класиране от 
Международен турнир (клас „B”) във възрастова група мъже – 1-во място - 200 т.  
Моментният точков актив на състезател А в текущата година, във възрастова група юноши е: 100 т. + 200 т. = 300 т.  
Моментният точков актив на състезател А в текущата година, във възрастова група мъже в: 200 т. 
При липса на други класирания за следващата година преносът на точки съгласно Правилата е както следва: 
Състезател А попада във възрастова група мъже с точков актив 80 т. (40 от точков актив 200 т. - пренос на точки от година в година) + 20 т. 
(40% от точков актив 100 т. (от пренос година в година) и 50% от пренос – смяна на възрастовата група). Общ брой точки на състезател А в 
началото на следващата година – 100 т.   
 
 


