БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

НАРЕДБА
ЗА ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за 2019 г.

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Чл. 1. Състезанията от Държавния спортен календар (ДСК) да допринасят за:
1. Повишаване нивото на спорта и създаване на условия за развитие на млади
таланти, които да защитават традиициите и високото спортно майсторство на
българските спортни танци на международното поле.
2. Проверка на качеството и ефективността на учебно-тренировъчния процес.
3. Усъвършенстването на методите, средствата и организацията на работата във
всички звена.
4. Подобряване на квалификацията на треньорските и съдийски кадри.
5. Излъчване шампионите за съответната година за всички възрасти, групи и
категории.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Чл.2. (1) Състезанията по спортни танци се ръководят от БФСТ, въз основа на
Международния състезателен правилник, актуализираните правилници на БФСТ и
настоящата Наредба.
(2) Системата от състезания е в съответствие с изискванията за определяне на
количествените и качествени показатели по равнища.
(3) Правото за организиране на състезание се дава след утвърждаване на писмена
оферта и сключен договор между организатора и БФСТ.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА
Чл. 3. На всички състезания редовността на състезателите се установява чрез:
1. Редовна състезателна книжка.
2. Състезателна карта по чл. 71, ал.3 от ЗФВС
3. Таксата за регистрация на състезател в картотеката на БФСТ за 2019 г. - 10 лв на
състезателна двойка.
4. Задължителна регистрация за участие в указания срок на сайта на БФСТ.
5. Документ за предсъстезателен медицински преглед.
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IV. СЪСТЕЗАНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКО РАВНИЩЕ
1. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ВЪЗРАСТ - за дисциплините СТ, ЛА и
комбинация.
1.1. Право на участие имат картотекирани състезатели от спортни клубове, членове на
БФСТ, участвали в поне една Национална купа (България), разпределени в
следните възрастови групи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Деца І група – Ch, R, J, W, T, Q
Деца ІІ група – S, Ch, R, J, W, T, VW, Q
ЮМВ - S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
ЮСВ – S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
Младежи - S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
Състезатели до 21 г. - S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
Състезатели над 19 г. - S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
Сеньори - S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
Професионалисти - S, Ch, R, PD, J, W, T, VW, SF, Q
Show Dance – La, St
Формации

1.2. На класиралите се от I до VI място се връчват грамоти и награди. На състезателите
от I до III място се връчват медали, а на двойките купи.
1.3. Двойки, делегирани представители в Световно първенство по Стандартни танци и
Латиноамерикански танци са класиралите се на I-во и II-ро място на ДП по възраст в
дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци.
1.4. Двойка, делегирани представители в Световно първенство и Световна купа за
комбинация са класиралите се на I-во място на ДП по възраст в дисциплината
комбинация - 10 танца.
1.5. Двойки, делегирани представители в Европейско първенство по Стандартни танци
и Латиноамерикански танци са класиралите се на I-во и III-то място на ДП по възраст в
дисциплините Стандартни танци и Латиноамерикански танци.
1.6. Двойка, делегирани представители в Европейско първенство и Европейска купа за
комбинация са класиралите се на I-во място на ДП по възраст в дисциплината
комбинация - 10 танца.
1.7. Възможно е след съгласуване и утвърждаване от ТС на БФСТ да бъдат делегирани
като представители за участие в първенствата на МСК състезателни двойки, които имат
призови места в ДП, текущата Ранг-листа и престижни международни състезания.
1.8. При провеждане на ДП по възраст, размерът на танцовия подиум трябва да бъде
минимум 250 кв.м.

2. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – НАЦИОНАЛНА КУПА (БЪЛГАРИЯ)
- провежда се като верига от 9 турнира, валидни за Ранг-листата на БФСТ. Организират
се от БФСТ и клуб-домакин, избран по регламент на БФСТ.
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2.1. Право на участие имат всички картотекирани състезатели от клубове, членове на
БФСТ във възрастовите групи: ЮМВ, ЮСВ, Младежи и Състезатели над 19 г.
2.2. Не се разрешава участие на младежи във възрастовата група над 19 год.
2.3. Не се разрешава участие на ЮМВ във възрастовата група ЮСВ.
2.4. Резултатите за Ранг-листата се изчисляват по отделно за двата вида танци след
всяко проведено състезание (текуща Ранг-листа).
2.5. Крайното класиране за Национална Купа е по отделно за двата вида танци и за
всяка възрастова група, в резултат от петте най-добри класирания на всяка двойка в
тези състезания за календарната година.
2.6. Купата се връчва официално.
2.7. На състезателите, класирали се от I до VI място се връчват грамоти и награди.
2.8. Състезатели, които не са участвали поне на една Национална Купа
(България), нямат право да участват в Държавно първенство по възраст.
2.9. Двойки, делегирани представители в Световни купи, Европейски купи и
Субконтинентални купи по Стандартни танци и Латиноамерикански танци са
класиралите се на I-во място на ДП по възраст в дисциплините Стандартни танци и
Латиноамерикански танци и/или I-во място от текущата ранглиста на БФСТ.
2.10. При провеждане на НК, размерът на танцовия подиум трябва да бъде минимум
250 кв.м.

3. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КЛАС
3.1. Право на участие имат картотекирани състезатели от спортни клубове, членове на
БФСТ разпределени в следните групи:
•
•
•
•
•
•

Деца І група – клас E;
Деца ІІ група – клас E, D;
ЮМВ – клас E, D, C;
ЮСВ – клас E, D, C, B;
Младежи – клас E, D, C, B, A и Международен;
Състезатели над 19 г. – клас E, D, C, B, A и Международен;

3.2. На класиралите се от I до VI място се връчват грамоти и награди. На състезателите
от I до III място се връчват медали, а на двойките купи.
3.3. При провеждане на ДП по клас, размерът на танцовия подиум трябва да бъде
минимум 250 кв.м.
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4. ДЪРЖАВНО ЛИЧНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО (ДЛОП)
Чл. 4 (1) Организира се от БФСТ и клуб-домакин, избран чрез конкурс на основание
постъпилите заявления.
(2) Резултатите са показатели на републиканско равнище. За индивидуалното и
отборното класиране клубовете получават точки за оределяне на количествените и
качествени показатели по равнища на „Правилник за категоризацията на КСТ”.
(3) Държавно лично отборно първенство ще се проведе в три лично-отборни турнира:
1. По възраст: Деца, Юноши, Младежи, Adult (Мъже и жени)
2. По клас: Клас E, клас D, клас С, клас В, клас А, клас М
3. По дисциплини: Стандартни танци, латиноамерикански танци и комбинация.
(4) Всеки клуб може да участва с до 10 двойки, независимо от възраст, клас и
състезателна дисциплина.
(5) Индивидуалното класиране е валидно за личен шампионат, като двойките ще
получат и съответстващите на класирането им медали.
(6) Отборите, класирани на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място ще получат спортни купи в
следните възрастови групи: Деца, Юноши, Младежи, Adult (Мъже и жени), в следните
класове: клас Е, клас D, клас С, клас В, клас А, клас М и в следните дисциплини:
стандартни танци, латиноамерикански танци и комбинация.
(7) При провеждане на ДЛОП, размерът на танцовия подиум трябва да бъде минимум
250 кв.м.
4. НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ:
4.1. Организират се съобразно класификацията на състезателите по възраст и клас.
4.2. Носят точки за повишаване на класа, при спазване изискванията на Състезателния
правилник.
V. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. Финансовите условия се уреждат в договор с БФСТ.
2. Такса за участие за всяко Първенство – до 30 лв на състезателна двойка за танцова
дисциплина.
3. Такса за участие за всяко състезание в Национален турнир – до 30 лв на състезателна
двойка за танцова дисциплина.
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VI. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Деца – І група
Деца – ІІ група
Юноши младша възраст
Юноши старша възраст
Младежи
Състезатели до 21 г.
Състезатели над 19 г.
Сеньори - І група
Сеньори - ІІ група
Сеньори - ІIІ група
Сеньори - ІV група

Родени 2010 г. и по-късно.
Родени 2008 и 2009 г.
Родени 2006 и 2007 г.
Родени 2004 и 2005 г.
Родени 2001, 2002 и 2003 г.
Родени 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003
Родени 2000 г. и по-рано.
Родени 1984 г. и по-рано (другия партньор 1989 и по-рано)
Родени 1974 г. и по-рано (другия партньор 1979 и по-рано)
Родени 1964 г. и по-рано (другия партньор 1969 и по-рано)
Родени 1954 г. и по-рано (другия партньор 1959 и по-рано)

VII. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СK

1. СК трябва да участват в състезанията от ДСК с минимум пет двойки, независимо от
коя възрастова група са.
2. Резултатите на състезателите – сеньори не се отчитат.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Приложение 5 от Състезателния правилник може да се прилага на състезанията от
ДСК, ако броят на двойките е повече от 24.
2. Разрешено темпо за всеки танц:
Tанц
Waltz
Tango
Viennese Waltz
Slow Fox
Quickstep

Тактове/мин
28-30
31-33
58-60
28-30
50-52

Tанц
Samba
Cha Cha Cha
Rumba
Paso Doble
Jive
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Тактове/мин
50-52
30-32
25-27
60-62
42-44

3. Правилата за ограниченията в костюмите от Международния състезателен правилник
се задължителни за всички състезания по спортни танци.
4. Във финала на състезатели над 19 години може да се прилага схемата за соло-танци
на WDSF. Соло-танците за 2019 г. са:
• Латиноамерикански танци – Cha-Cha-Cha, Jive
• Стандартни танци – Slowfox, Quickstep
6. Състезанията за професионалисти се организират по условия и ред, определени
от друга наредба.

Дата

Категория на състезанието

Място

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА
29-30.06.2019

ДП по възраст

16.11.2019

ДП по клас

НАЦИОНАЛНА КУПА
30.03.2019

КСТ „Фламинго 98”

гр. Русе

06.04.2019

КСТ „Фен 85“

гр. Смолян

04–05.05.2019

КСТ „Поморие“

гр. Поморие

11.05.2019

КСТ „Импулс – Благоевград

гр. Благоевград

18-19.05.2019

КСТ „Гранд”

гр. Хасково

16.06.2019

КСТ „Роза”

гр. Казанлък

26.10.2019

КСТ „Туида”

гр. Сливен

02.11.2019

КСТ „Киара - Н”

гр. Казанлък

14-15.12.2019

КСТ „Варна“

гр. Варна

ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ОТБОРНИ
ПЪРВЕНСТВА
20.04.2019

КСТ „Асеновец”

гр. Асеновград

26.10.2019

КСТ „Туида“

гр. Сливен

07.12.2019

КСТ „Нефтохимик 78“

гр. Бургас
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата е приета от ТС на БФСТ на основание чл. 51, ал.1, т.2 от Устава на БФСТ
с Протокол No 17/08.12.2018г и Утвърдена от УС на БФСТ на основание чл. 41, т.12 от
Устава на БФСТ с Протокол No 26 / 27.12.2018 г.
§2. С настоящата Наредба се отменя Наредбата за държавния спортен календар за
2018г.
§3. Наредбата влиза в сила от 01 януари 2019 година.
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