
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИНАЛНИТЕ ОТБОРНИ СРЕЩИ ПО СВОБОДНА БОРБА ЗА КАДЕТИ С 
РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ 

I. Общи правила: 
a. Дата и място на провеждане: 
07.10.2017 г. – гр. Бургас, зала „Бойчо Брънзов”; 
08.10.2017 г. – гр. Хасково, зала „Диана” 
b. Състезателните правила на UWW за кадети важат с пълно единство; 
c. Мерене – 9.00–9.30 ч. Меренето се извършва отборно. На меренето се отбелязва 

точното тегло на всеки един състезател. Състезанието ще се проведе за възрастова 
група кадети родени през 2000 и 2001 г., както и родените през 2002 г. с родителско и 
медицинско разрешение; 

d. Категории: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 кг, +100 кг; 
e. Толеранс 2 кг.; 
f. В отборните срещи се записват точните килограми на състезателите. Състезател не 

може да се бори в по-горна категория ако е по-лек с 2 килограма от настоящата му 
категория; 

Пример: 
Тежи 83.00 кг не може да се бори на 100 кг 
Тежи 83.05 кг може да се бори на 100 кг 
При установяване на допусната нередност провиненият отбор губи срещата. 
g. Жребий и техническа конференция – 9.45 ч. 
h. Представяне на отборите и начало на схватките 11.00 часа (състезанието ще се 

проведе на 1 тепих без почивка) 
i. Етап на надпреварата – финал 
За финал са класирани отборите на: 
1. СК Борба „Черноморец-св.борба”, Бургас 
2. СК Борба „Димитровград”, Димитровград 
j. Състезателите, взели участие за друг клуб в отборните надпревари през 2017 година 

нямат право да се състезават в това състезание. 
II. Правила на отборната среща: 

a. Определяне на състава за предстояща среща – до 15 минути преди да започне 
срещата трябва да се представи списък с участници по категории.  

b. Провеждане на отборната среща – състезателите на двата отбора се борят в 11 
теглови категории като се започне от най-леките и се продължи във възходящ ред.  

III. Определяне на победител 
a. Победител от срещите с разменено гостуване 

Победителят ще бъде отборът спечелил повече срещи от разменените гостувания. 
При равни победи за победител ще бъде обявен отборът с по-добри критерии, както 
следва: 
1. Повече победи с туш; 
2. Повече победи с технически туш; 
3. Най-много спечелени технически точки. 


