
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА МОМЧЕТА/МОМИЧЕТА 

(U15) 

27-30.05.2021 г., ГР. БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 

1. Право на участие имат 20 състезатели на стил, в десет теглови категории: 

1.1. Състезатели по борба картотекирани и участвали на шампионатите от 

спортния календар на БФ Борба  

1.2. Родени през 2006, 2007 година родени през 2008 с родителска и медицинска 

декларация.  

1.2.1. МОМЧЕТА FS/GR – 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг 

1.2.2. МОМИЧЕТА – 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 кг 

1.3. В една категория не може да участват повече от 2 участници. 

 

2. За участие в Европейското първенство U15 УС утвърди следните критерии 

2.1. Всяко класиране носи предимство само за категорията за която е заявил 

участие. 

2.2. Шампионите от ДЛП и ДЛОШ (момичета и момчета) за 2021 г. във всяка 

категория участват по право в категориите им.  

2.3. За определяне на второ титулярно или резервно място в категорията 

преборванията са между медалистите от ДЛП и ДЛОШ от същата 

категория.  

2.4. Шампионите от ДЛП и ДЛОШ, които кандидатстват за титулярно място 

или резерва в друга теглова категория също участват в преборвания.  

2.5. Шампионите от ДЛП и ДЛОШ деца родени през 2008 г., могат да 

кандидатстват за титулярно място или резерва в определена теглова 

категория като участват в преборванията. 

2.6. В случай, че има двама титуляри в конкретна категория (шампионите от 

ДЛП и ДЛОШ), останалите медалисти могат да претендират за резервно 

място след включване в преборванията.  

 

3. Срокове: 

3.1. Обявяване на регламента – 25.февруари 

3.2. Обявяване на потенциалните участници за ЕП – 01.март 

3.3. Потвърждаване на участниците за ЕП от страна на клубовете – до 15.март 

(чрез имейл на office@bul-wrestling.org)  

3.4. Обявяване на участниците и свободните места за ЕП – 16.03.21. 

3.5. Срок за подаване на заявки за преборвания за титулярни и резервни места: 

17.03-09.04 (чрез имейл на office@bul-wrestling.org) 

 

4. Система и значимост на преборванията: 

4.1. Поредността в класирането от преборванията дава право на участие като 

титуляр или резерва в случай на отказ на титулярите.  

4.2. При заявени двама души срещите за преборванията са 2 от 3, при повече от 

двама души по система Нордикс – всеки срещу всеки. 

4.3. Преборванията ще бъдат на 20.04.2021 г.  
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4.4. Мерене от 10.00 часа, борби от 11.00 часа в залата по борба „Диана“ по 

регламента на UWW. Толеранс за момчета и момичета – 1 кг 

 

5. Всеки участник е длъжен: 

5.1. Да притежава валиден задграничен паспорт. 

5.2. Да притежава правилно надписани лицензирани трика, одобрени от БФ 

Борба. (Глобата от UWW за участие с неодобрено трико е 2000 CHF) 

5.3. Да осигури транспортните разходи до и от град Бургас. 

БФ Борба ще осигури: 

- акредитацията на състезателите (настаняване, изхранване) 

- международни съдии от България. 

 

Предварителна програма U 15 (от 25.02.2021г.) 

  WW GR FS 

Жребий 26.05 27.05 28.05 

Мерене, елиминации 27.05 28.05 29.05 

Мерене, финали 28.05 29.05 30.05 
 


