
П Р А В И Л А
за провеждане на състезания от Държавния спортен календар, Турнири и Купи 

по скокове на батут, ДМБ и акробатична пътека, 
администрирани  от  БФСБ  за  2020 година

І.  ЦЕЛ  И  ЗАДАЧИ  НА  СЪСТЕЗАНИЯТА  ПО  СКОКОВЕ  НА  БАТУТ,    ДМБ  И
ПЪТЕКА:

1. Да съдействат за популяризирането и развитието на спорта скокове на батут в страната;
2. Да  обединят  усилията  на  специалисти  и  състезатели,  с  цел  подобряване  на  учебно-

тренировъчния процес и спортно-състезателната дейност;
3. Да  стимулират  подготовката  на  спортистите  от  детско-юношеска  възраст  за  по-ранното

усвояване  на  базовите  скокове,  като  стъпало  към  овладяване  на  сложни  и  свръхсложни
упражнения;

4. Да спомогнат за селекциониране на Националния отбор.

ІІ. ПРАВО НА  УЧАСТИЕ: 

1. В Първенствата и Турнирите се допуска участието само на Клубове, които са членове на
БФ Скокове батут и притежават лицензии от ММС (или са в процедура на получаване);

2. Право на участие имат само Клубове, които редовно са картотекирали своите състезатели;
3. Броят на дисциплините, в които даден спортист може да вземе участие в едно  състезание се

определя от възрастта му, както следва:
 до 12 години – в  2 дисциплини максимум;
 над 12 години – в 1 дисциплина 

(батут индивидуално и батут синхрон се счита за 1 дисциплина);
4. В ДОП се излъчват отборните победители за годината по дисциплини /скокове на батут инд. и

синхрон, пътека и ДМБ/;
5. В  държавните  отборни   първенства  на  всеки  клуб  се  дава  възможност  да  участва  с

неограничен брой състезатели от двата пола. Класирането се определя от 3-те най-добри
резултата в индивидуалните изпълнения и най-добрия резултат при синхроните от всяка
възраст,  дисциплина  и  пол,  при  условие,  че  са  покрили  изискванията  за  минимална
трудност,  ToF  и  HD,  съгласно  действащата  наредба.  Резултатите  се  вземат  само  от
квалификациите на Държавното първенство – Финал.

6. В  държавните  първенства  право   на  участие  имат  всички  състезатели, като на Финал се
класират  първите 12 от квалификациите във възрастовата група момчета и момичета  – до 8
години и  първите 8 във всички останали възрастови групи. Нямя да има квалификации в
дисциплините, в които няма съответно 12 или 8 участници!

      ІІІ. КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ:

1.   Право  на  картотекиране  на  състезатели  имат  всички  спортни  клубове,  членове на  БФ
Скокове батут;
2.  Картотекирането ще се извърши от БФ Скокове батут до 31 март 2019 г. При неспазване на
срока за заплащане членския внос, спортните клубове заплащат двоен размер на членския внос;
3.  Само във възрастовите групи момчета и момичета до 8 години и 9-10 години, картотекиране се
допуска до една седмица преди спортната проява и след разрешение на ръководството на БФСБ;
4.  При картотекиране спортните клубове заплащат членски внос в размер на 100 лв. и по 2 лв. за
всеки картотекиран състезател. Средствата се превеждат по банков път на Федерацията; 



5.  Картотекирането  се  извършва  по  възрастови  групи,   като  се  представят  следните
документи:

5.1.  Договор с Общината за ползване на база за провеждане на тренировъчен процес;
5.2.  Списък на състезателите /трите имена и ЕГН/;
5.3. Годишна  застраховка  на  състезателите,  предложени  за  картотекиране.
Националните  състезатели  трябва,  предложени  от  Клубовете,  да  бъдат
застраховани на мин. премия 10 000 лв.;
5.4. Документ за извършен периодичен медицински преглед;
5.5. Свидетелство за раждане или лична карта за всеки, подлежащ на картотекиране;
5.6.  Декларация-съгласие от родител/настойник за участие  в тренировъчния процес и
ползване на лични данни.

6. Редовността на състезателите по време на състезание, се удостоверява с документ за извършен
предсъстезателен медицински преглед;
7.  Клубове, които не са заплатили членски внос за текущата година няма да бъдат допуснати до
участие в спортните прояви на Федерацията;
8.  Некартотекирани  състезатели  в  обявения  от  БФСБ  срок  нямат  право  на  участие  в
състезанията за годината.

ІV. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И РАЗНОСКИ:

Заявяването на участие в дадено състезание се осъществява с представяне на следните документи:
1. Предварителната заявка за участие трябва да спази срока, съгласно изискванията на
БФСБ и да се изразява в поименен  списък по пол и възрастови групи (ЕГН) на участниците и
придружаващите ги лица (ръководители, треньори, съдии, шофьори и др.). 
2. Всеки  спортен  клуб  е  длъжен  да  представи  съдии  във  всяка  дисциплина,  в  която  има
участници,  според  съдийския  правилник. Ако това  изискване  не  бъде  изпълнено,  СК понася
санкции, както следва:

2.1.  Глоба в размер на 1000 лв. (не важи за новообразувани спортни клубове);
2.2. Всички съдии по време на състезанията трябва да бъдат в съдийска униформа (т. син

или черен  панталон  или  пола  и  бяла  риза),  в  противен  случай  спортният  клуб  ще  трябва  да
заплати глоба от 500 лв., а съдията няма да получи съдийския си хонорар).  
3. Разноски:
                3.1. Разноските  на  съдии  без  клубна  принадлежност,   които  са  поканени от
Федерацията, са за нейна сметка.
                3.2. Всички разходи за участие в Държавни първенства и Турнири (пътни, хотел, храна)
са за сметка на Клубовете.

          V  .     ВЪЗРАСТОВИ   ГРУПИ   ЗА    УЧАСТИЕ   В   ПЪРВЕНСТВАТА   И         ТУРНИРИТЕ:  

1.   Момчета и момичета  –   до 8 години (родени 2012 г. и след нея);
2. Момчета и момичета  –   9-10 години (родени 2011 г. и 2010 г.);
3. Юноши и девойки мл. възраст – 11-12 години (родени 2009 г. и 2008 г.);
4. Юноши и девойки ст. възраст  – 13-14 години (родени 2007 г. и 2006 г.);   
5.Младежи и девойки – 15-16 години (родени 2005 г. и 2004 г.);
6. Мъже и жени –  родени 2003 г. и преди нея;

ЗАБЕЛЕЖКА: Възрастовата  група  момчета  и  момичета  до  8  години  се  отнася  само  за
дисциплините скокове на батут индивидуално и скокове на акробатична пътека.   
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 VI  .     ДНЕВЕН   РЕД   ЗА   ПРОВЕЖДАНЕ   НА   ТЕХНИЧЕСКАТА        КОНФЕРЕНЦИЯ:

1.   Провежда се в деня преди състезанието.
2.   На техническата конференция се извършват следните дейности:

2.1. Уточняват   се   организационни въпроси   с   настаняването   и   храненето   на
състезатели, треньори, съдии и деятели;

2.2. Прави се поименна проверка на участниците;
2.3. Предават се състезателните картони с описания на комбинациите;
2.4. Предават  се  удостоверенията  за  извършен  предсъстезателен  медицински

преглед;
2.5. Уточняват се съдийските комисии;
2.6. Уточняват се графиците за провеждане на състезанието;
2.7. Разглеждат се други текущи проблеми, касаещи състезанието.

      VII  .   ЗАДЪЛЖЕНИЯ   НА   ДОМАКИНА   НА   СЪСТЕЗАТЕЛНАТА   ПРОЯВА:    

1.   Кандидатстване за домакинство на Държавно първенство се извършва от Спортните клубове по
предварително дадена писмена заявка.

2. При липса на подадени заявки, Управителният съвет на БФ Скокове батут определя мястото
за провеждане на Държавни първенства. 

     VІІІ.СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  СЪСТЕЗАНИЯТА  В
СЪОТВЕТНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ:

      А. СКОКОВЕ НА БАТУТ (индивидуално и синхрон), където ToF e оценка за височина, а
HD e оценка за хоризонтално изместване:
На Държавните първенства състезателите от всички възрасти изпълняват 3 комбинации от по 10
различни скока. При различните възрастови групи изискванията към комбинациите са следните:

МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА ДО 8 Г.:  

І комбинация (задължителна), без трудност. ToF – 9.500, HD – 9.2.
Задължителни изисквания:

1. подскок до седеж;
2. от седеж изправяне до крака;
3. подскок разкрачена чупка;
4. подскок със завъртане на 360º;
5. празен подскок;
6. ¼ превъртане до гръб;
7. ¼ превъртане до крака;
8. подскок в чупка;
9. подскок в група;
10. превъртане в група.

П комбинация (волна) – минимален коефициент за трудност – 1.7 т., ToF – 9.000, HD – 9.2.
ІІІ комбинация (волна) – само при участие на финал, с мин. коефициент за трудност 1.7 т., ToF –
9.000, HD – 9.2
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МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА 9-10 ГОДИНИ:  

І комбинация (задължителна), без трудност. ToF – 11.500, HD – 9.2
Задължителни изисквания:

1. ¼ превъртане назад (до гръб);
2. ¾ превъртане назад (до крака);
3. подскок разкрачена чупка;
4. подскок с 360°  завъртане до седеж;
5. от седеж изправяне до крака;
6. ¼ превъртане със завъртане на 180° до корем;
7. 180° завъртане до корем в група;
8. от корем, изправяне до крака;
9. подскок в група;
10. превъртане с ½ завъртан в чупка. 

П комбинация (волна) - минимален коефициент за трудност – 2.7 т., ToF – 11.000, HD – 9.2
ІІІ комбинация (волна) – само при участие на финал, с мин. коефициент за трудност 2.7 т., ToF –
11.000, HD – 9.2

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛ. ВЪЗРАСТ – 11-12 ГОДИНИ:

І комбинация (задължителна), без трудност. ToF – девойки - 12.500, юноши – 13.500, HD – 9.2
      Задължителни изисквания: 

а) ¾  превъртане до гръб;
б) ¾ превъртане назад до корем;
в) вид превъртане със 180°  завъртане (барани);
г) задно превъртане в чупка или задно обтегнато превъртане;
д) задно превъртане със завъртане мин. на 360°.

П комбинация (волна) - минимален коефициент за трудност 4.0 т., ToF – девойки - 12.000, юноши –
13.000, HD – 9.2
III комбинация (волна) - само при участие на финал с минимален коефициент за трудност 4.0 т.,
ToF – девойки - 12.000, юноши – 13.000, HD – 9.2

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТ. ВЪЗРАСТ – 13-14 ГОДИНИ:

I комбинация (задължителна), без трудност. ToF – девойки - 13.500, юноши – 14.500, HD – 9.2 
      Задължителни изисквания:

а) задно обтегнато превъртане;
б) превъртане със завъртане мин. на 540°;
в) задно двойно превъртане;
г) елемент до корем или гръб;
д) елемент от корем или гръб – в комбинация с изискване г)

 П комбинация (волна) - минимален коефициент за трудност :
а) за девойки – 6.0 т., ToF - 13.000, HD – 9.2;
б) за юноши – 7.0 т., ToF - 14.000, HD – 9.2   
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Ш комбинация(волна) – само при участие на финал, с минимален коефициент за  трудност и
изисквания за ToF и HD, както при ІІ комбинация

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ – 15-16 ГОДИНИ:

I комбинация (задължителна), без трудност. ToF – девойки - 14.500, юноши – 15.500, HD – 9.2  
Задължителни изисквания:

а) вид двойно превъртане със завъртане на 180º;
б) превъртане със завъртане мин. на 540°;
в) задно двойно превъртане;
г) елемент до корем или гръб;
д) елемент от корем или гръб – в комбинация с изискване г)

ІІ комбинация (волна) - минимален коефициент за трудност:
а) за девойки - 7.5 т. , ToF - 14.000, HD – 9.2;
б) за юноши – 8.5 т. , ToF - 15.000, HD – 9.2 

ІІІ  комбинация (волна) –  само при участие  на  финал,  с  минимален коефициент  за  трудност  и
изисквания за ToF и HD, както при ІІ комбинация  

МЪЖЕ И ЖЕНИ:     

І комбинация (задължителна), с трудност. ToF – жени - 16.000, мъже – 17.000, HD – 9.2   
3адължителни изисквания:

        а)  10  различни  скока  с  минимум  превъртане  на  270°  (3/4  превъртане),  в  противен
случай 1.0 т. намаление за всеки скок; 
        б)  4 скока  се  маркират  със  (*)  в  състезателната  карта,  които  носят  трудност.
Трудността се добавя заедно с оценката за изпълнение към крайната оценка за първа комбинация;  

ІІ комбинация (волна)
         а)  четирите  скока  от  първата  комбинация  не  могат  да  се  повтарят  във  втората,  в

противен случай не носят трудност;         
б) минимален коефициент за трудност: 

 за жени – 11.0 т., ToF - 15.500, HD – 9.2;
 за мъже – 13.0 т., ToF - 16.500, HD – 9.2

ІІІ  комбинация (волна) –  само при участие  на  финал,  с  минимален коефициент  за  трудност и
изисквания за ToF и HD, както при ІІ комбинация  

Б. СКОКОВЕ НА ДВОЕН МИНИ БАТУТ

При различните възрастови групи изискванията са следните:

МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА (ДО 10 Г.): 
- 4 различни волни комбинации от по 2 скока с минимален коефициент за трудност – 0.6 т. 

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛ. ВЪЗРАСТ – 11- 12 ГОДИНИ:
- 4 различни волни комбинации от по  2 скока с минимален коефициент за трудност –1.3 т. 

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТ. ВЪЗРАСТ – 13- 14 ГОДИНИ:
- 4 различни волни комбинации от по 2 скока с минимален коефициент за трудност 1.8 т. 

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ     – 15-16 ГОДИ  Н  И:
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- 4  различни волни комбинации от  по 2  скока с  минимален коефициент за трудност -  за
младежите – 3.0 т., за девойките – 2.6 т.

МЪЖЕ И ЖЕНИ:   
-  4 различни волни комбинации от по 2 скока с минимален коефициент за трудност - за мъже 6.8 т.,
за жени – 4.8 т . 

В. СКОКОВЕ НА ПЪТЕКА

МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА (ДО 8 Г.):    
Изпълняват три комбинации. 

 І задължителна комбинация (квалификационна) е от 3 елемента и задължителни изисквания:
1. Кръгомно премятане;
2. Задно премятане;
3. Завъртане на 180 градуса. 

ІІ волна  комбинация (квалификационна) е  от  минимум 3 елемента  и  максимум  5 елемента  и
минимален коефициент за трудност 0.6 т.
ІІІ волна комбинация (финална) – само при участие на финал и изискванията от   ІІ комбинация,
като финалната комбинация може да е повторение на втората.

МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА (9-10 Г.):    
Изпълняват три волни комбинации от осем скока. 

І  и  ІІ волни  комбинации  (квалификационни) –  задължително  изискване  е  изпълнението  на  2
различни  комбинации  с  минимум  едно  превъртане  за  финал  на  комбинацията  и  минимален
коефициент за трудност 1.9 т. ;
ІІІ волна комбинация (финална) – само при участие на финал и изискванията от   ІІ комбинация,
като финалната комбинация може да е повторение на втората.
 
ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛ. ВЪЗРАСТ – 11- 12 ГОДИНИ:

Изпълняват три волни комбинации от по осем скока: 

І  и  ІІ волни  комбинации (квалификационни) –  задължително  изискване  е  изпълнението  на  2
различни  комбинации  с  минимум  едно  превъртане  за  финал  на  комбинацията  и  минимален
коефициент за трудност 2.2 т.; 
ІІІ  волна комбинация (финална) –  само  при  участие  на  финал –  Същите  изисквания,  както  за
квалификационните (може да се повтаря комбинация от квалификациите).

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТ. ВЪЗРАСТ – 13- 14 ГОДИНИ:

        Изпълняват три волни комбинации от по осем скока: 
І  и  ІІ волни  комбинации (квалификационни) –  задължително  изискване  е  изпълнението  на  2
различни  комбинации  с  минимум  едно  превъртане  за  финал  на  комбинацията  и  минимален
коефициент за трудност 2.6 т.; 
ІІІ  волна комбинация (финална) –  само  при  участие  на  финал –  Същите  изисквания,  както  за
квалификационните (може да се повтаря комбинация от квалификациите).

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ – 15-16 ГОДИНИ:

        Изпълняват три волни комбинации от по осем скока: 
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І  и  ІІ волни  комбинации (квалификационни) –  задължително  изискване  е  изпълнението  на  2
различни  комбинации  с  минимум  едно  превъртане  за  финал  на  комбинацията  и  минимален
коефициент за трудност за девойки 3.0 т., за юноши 3.5 т.; 
ІІІ  волна комбинация (финална) –  само  при  участие  на  финал –  Същите  изисквания,  както  за
квалификационните (може да се повтаря комбинация от квалификациите).

МЪЖЕ И ЖЕНИ:  
        Изпълняват четири волни комбинации от по осем скока, като за финал е задължително да се
завърши с вид превъртане или задно превъртане: 

І  волна  комбинация  (“салтова”) –  задължително изискване  е  изпълнението  на  минимум  три
превъртания или задни превъртания,  които могат да бъдат със завъртане,  но не повече от 180°,
едното от които да бъде за финал на комбинацията и минимален коефициент за трудност за жени 4.0
т., за мъже 5.0 т.; 
ІІ  волна  комбинация  (“винтова”) –  задължително  изискване  е  изпълнението  на  минимум  три
превъртания или задни превъртания, две от които да бъдат със завъртане на мин. 360°  във всяко,
едното от които да бъде за финал на комбинацията и минимален коефициент за трудност за жени 4.0
т., за мъже 5.0 т.; 
ІІІ и  ІV волни комбинации (финални) – само при участие на финал – две различни комбинации с
минимум три превъртания със или без завъртания, като задължително се завършва с вид превъртане и
минимален коефициент за трудност за жени 4.0 т., за мъже 5.0 т.

ЗАБЕЛЕЖКА: При неизпълнение на  задължителните изисквания, се намалява от главния
съдия  по  2  т.  за  всяко  неизпълнено  изискване.  При  липса  на  мин.  изисквана  трудност
състезателите  не  се  наказват  по  време  на  състезанието,  но  не  получават  точки  за
разпределението на средства за клуба и отборно класиране.

ІX. НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ПЪРВЕНСТВАТА  :
1. Държавно индивидуално първенство – ФИНАЛИ – медали за 1-во,  2-ро и 3-то място;
2. Държавно отборно първенство – купа за 1-во място във всяка дисциплина;
3. Допълнителни призове (по решение на УС на БФСБ).

ОСОБЕНО ВАЖНО !!!

 Комбинациите за всички възрастови групи и етапи на състезанията и в четирите
дисциплини се конструират и оценяват по изискванията на  ФИГ, освен в случаите
упоменати в тази наредба . 

        

X.   ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР:

1. Държавно първенство ФИНАЛИ – всички възрастови групи скокове на батут индивидуални
и синхрон  – 25  -  28 юни 2020 г. –   Габрово

2. Държавно първенство ФИНАЛИ – всички възрастови групи скокове на батут индивидуални
и синхрон  – 25 юни 2020 г. – Сливен
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БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  СКОКОВЕ  БАТУТ  си  запазва  правото  за  корекции  на  този
документ  във  връзка  с  изменения  на  наредбата  на  МИНИСТЕРСТВОТО  НА  МЛАДЕЖТА  И
СПОРТА и промени в МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАВИЛНИК!

При направени корекции, незабавно ще бъдете уведомени!

Утвърдена на заседание на УС на БФ Скокове батут на 16 декември 2019 г.

София, 2019                    Българска федерация скокове батут
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