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РЕГЛАМЕНТ 

ЗА РАНГЛИСТА  ЛИСТА ПО СКИ БЯГАНЕ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

1. Общи условия 

Ранглистата се издава преди началото на всеки сезон и не може да бъде променян до 

края на сезона. 

2. Начин на изчисляване 

2.1 Начинът за изчисляване на ранглистите е един и същ за всички възрастови групи и 

в двата пола. 

2.2 След всеки проведен старт, първите 30 състезатели получават следните точки 

отговарящи на тяхното индивидуално класиране: 

 1-во място = 100 точки   16-то място = 15 точки 

 2-ро място = 80 точки   17 -то място = 14 точки 

 3-то място = 60 точки   18-то място = 13 точки 

 4-то място = 50 точки   19-то  място = 12 точки 

 5-то място = 45 точки   20 -то място = 11 точки 

 6-то място = 40 точки   21-во място = 10 точки 

 7-мо място = 36 точки   22-ро място = 9 точки 

 8-мо място = 32 точки   23-то място = 8 точки 

 9-то място = 29 точки   24-то място = 7 точки 

 10 -то място = 26 точки  25 -то място = 6 точки 

 11 -то място = 24 точки   26 -то място = 5 точки 

 12 -то място = 22 точки   27-мо място = 4 точки 

 13 -то място = 20 точки   28-мо място = 3 точки 

 14-то място = 18 точки   29-то място = 2 точки 

 15-то място = 16 точки   30-то място = 1 точка 

 

2.3 Базова ранглиста (В) 

2.3.1 В края на всеки сезон, спечелените точки от състезателите определят базовите 

точки в ранглистата за следващият сезон възрастови групи. 

2.3.2 При преминаване на състезател в по-горна възрастова група, постигнатите точки 

се умножават по коефициент 0,5. 

2.3.3 Член 2.3.2 важи за всички възрастови групи. Състезателите картотекирани за 1-

ва година U12 се вписват без точки в базовата ранглиста. 

2.3.4 В първия старт за сезона, жребият се извършва по базовата ранглиста в 

съответната дисциплина.  

2.3.5 Добавяне и изваждане на точки в ранглистата през сезон (B-X+Y) 

2.4.1   Точки за добавяне (Y) 
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Състезателите класирани от 1-во до 3-то място във всеки старт получават точки 

според таблицата от чл. 2.2. Тези точки се добавят към точките от базисната 

ранглиста. 

2.4.2   Точки за изваждане  

Точките на всеки състезател от базовата ранглиста се разделят на броя на     

заложените в ДСК стартове за предстоящия сезон. По този начин се определят      

      точките, които ще бъдат извадени след всеки старт. При отменен старт, които    

      няма да бъде проведен с по-късна дата, изваждането се извършва след последния    

      старт за сезона. 

      2.4.3.  След всеки старт се издава нова ранглиста, изчислена по формулата: 

  В-Х+Y 

B = точките на състезателя пот базовата ранглиста 

X = сборът от извадените до момента точки 

Y = сборът от добавените до момента точки 


