
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТБОРНИ СРЕЩИ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА ЗА КАДЕТИ 

2021 г. 

I. Общи правила: 

a. Състезанието ще се проведе за възрастова група кадети родени през 2004 и 

2005 г., както и родените през 2006 г. с родителско и медицинско разрешение; 

b. Състезателните правила на UWW за кадети важат с пълно единство; 

c. Категории: 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 и 125 кг; 

d. Толеранс 2 кг.; 

e. Мерене – 10.00 – 10.30 ч. Меренето се извършва отборно.  

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 (без допустимия толеранс); 

Пример: 

Тежи 78.00 кг не може да се бори на 92 кг 

Тежи 78.05 кг може да се бори на 92 кг 

При установяване на допусната нередност провиненият отбор губи срещата. 

f. Състезателите, заявени или взели участие за един клуб в отборните срещи 

нямат право да се състезават за друг клуб в отборните надпревари през 2021 

година. 

g. Начало на схватките 12.00 часа (състезанието ще се проведе на 2 тепиха без 

почивка) 

II. Етапи на отборните срещи 

Състезанието ще се проведе в три етапа:  

Първи кръг:  участниците се борят всеки срещу всеки. Класирането от първи кръг 

няма да се зачете, те ще бъдат с тренировъчен характер.  Зала „Диана“ гр. София 

04.3.2021 г.; 

Втори кръг: участниците се борят всеки срещу всеки и се класират първите два за 

финали 1-2м, а другите два за 3-4м.  

Втори кръг – 3 април (мястото ще се оповести допълнително)  

Финали – отборите класирали се на финал за 1-2 и 3-4 място провеждат срещи с 

разменено гостуване 15 и 16 април (местата ще се оповестят допълнително) 

За участие са поканени отборите на: 

1. „Самоков и Атлетик“ гр. Самоков 

2. „Враца и Бургас“ гр. Враца 

3. „ЦСКА – Владимир Стойчев”, София 

4. СКБ „Плевен“ гр. Плевен 



 

Срещите се провеждат по система „Бергер“ 

І кръг  ІІ кръг  ІІІ кръг  

1 2  1 3  1 4  

4 3  2 4  3 2  

 

III. 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.  

IV. Определяне на победител  

a. Победител в срещата между двата отбора 

Победителят ще бъде определен чрез сумиране на брой победи в различните 

категории. При пълен брой срещи 11 спечелилият 6 или повече победи печели 

срещата. При равенство (когато и двата отбора не представят участник в една 

категория и броят на категориите е четен) ще се вземат под внимание следните 

критерии: 1. Повече класификационни точки; 2. Повече победи с тушове; 3. 

Повече победи с технически тушове; 4. Повече спечелени технически точки; 5. 

Победителят от последната среща.  

 

b. Определяне на победител в групата.  

Главен критерий за определянето на класирането в групата ще бъде отборната 

победа. Първи ще бъде определен отборът събрал най-много отборни победи 

в групата, втори ще е следващият отбор, който има най-много отборни победи 

и т.н.  

Между два отбора с равни победи по-напред ще бъде класиран този, който е 

победил в директния двубой. Ако отборите с равни победи са 3 се класират по 

следните критерии: 1. Повече класификационни точки; 2. Повече победи с туш; 

3. Повече победи с технически туш; 4.  повече спечелени технически точки; 5 

ако не бъдат класирани по горепосочените критерии тогава ще се класират 

според номерата изтеглени на жребия.  

 

c. Определяне на победител от размененото гостуване 

Отборът с две победи печели размененото гостуване. 

При равенство печели отборът с по добри критерии:  

1. Повече победи от двете срещи; 2. Повече квалификационни точки; 3. Повече 

победи с туш; 4. Повече победи с технически туш; 5. Повече спечелени технически 

точки; 6. Последния спечелил среща.  


