
2.Д.1. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СПОРТНИ СГРАДИ 
И СЪОРЪЖЕНИЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Тези норми се прилагат за проектиране на спортни сгради и съоръ-
жения, предназначени за видовете спорт, които се практикуват в нашата страна, в
т.ч. и олимпийските.

(2) Нормите не се отнасят за:
1. детски площадки, пътеки на здравето и зоните за масов отдих;
2. спортовете: алпинизъм, туризъм, туристическо ориентиране, спортен

лови и риболов, подводен риболов и др., които не изискват специал-
но изградена материално-техническа база;

3. спортни дейности, като шах, шашки, спортен бридж и други настол-
ни игри, които не изискват специални спортно-технически условия и
могат да се практикуват в неспециализирана среда.

Чл.2. Нормите се прилагат едновременно с Нормите за проектиране на стро-
ителните конструкции, Наредба № 2 за противопожарните строително-техничес-
ки норми, отпечатани от ДИ "Техника", С., 1987 г., хигиенни норми, нормативни-
те документи по опазване на природната среда, Нормите за проектиране на за-
щитни съоръжения на гражданската отбрана и др., поставящи изисквания към
спортните сгради и съоръжения.

Чл.3. Териториалното разпределение на спортните сгради и съоръжения по
населени места, тяхното разположение в селищните територии и необходимите за
това терени, както и полагащите се открити и покрити спортни площи на едини-
ца население се определят съгласно "Норми за планиране на населените места".

Чл.4. Нормите се прилагат и при проектирането на:
1. спортни сгради и съоръжения с многофункционално предназначение,

в които се обединяват различни спортни, културни, обществени и
други дейности;

2. спортни сгради и съоръжения, които ще се ползват едновременно или
последователно от различни лица (ученици, студенти, работници, граж-
дани и др.), като се отчитат специфичните изисквания на всеки от тях;

3. кооперирано изграждане на спортни сгради и съоръжения с други об-
ществени сгради и съоръжения. Възможното отклонение в бруто
площта и обема (разгънатата застроена площ и застроения обем)
следствие кооперираното използване на спомагателните, обслужва-
щите и комуникационните площи не се нормира;

4. реконструкция и модернизация на съществуващи спортни сгради и
съоръжения, като отклонения се допускат само за спомагателните и
обслужващите помещения и комуникационните площи при доказана
технико-икономическа целесъобразност и ако не противоречат на хи-
гиенните и противопожарните норми.

Чл.5. Нормите определят и някои елементи, предназначени за учебни, разв-
лекателни и оздравителни спортни дейности.

Чл.6. При изменение на спортно-техническите изисквания към олимпийс-
ките спортове се прилагат новоутвърдените изисквания.
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Чл.7. (1) С нормите се определят техническите изисквания към основните
съставни планировъчни елементи на спортните сгради и съоръжения, като се из-
хожда от дейностите, за които са предназначени, и в съответствие със спортно-тех-
ническите изисквания на българските и международните федерации по различни-
те видове спорт при провеждане на национални и международни състезания.

(2) Предмет на нормите са планировъчните елементи, както и конструктив-
ните и инсталационните изисквания към:

1. спортни полета и помещенията, в които се устройват спортни полета,
писти, трасета, басейни, акватории и др., предназначени за спортните
дейности;

2. помещенията за спортисти, съдии, треньори, административни поме-
щения, складове, технически и други помещения, предназначени за
спомагателните и обслужващите дейности към спортните обекти;

3. трибуни, фоайета, гардероби, каси, бюфети, специални помещения и
др., предназначени за зрителите на спортните състезания.

Чл.8. Нормите регламентират и допустимите занижения в спортно-техни-
ческите изисквания към планировъчните елементи на спортни сгради и съоръже-
ния за провеждане само на учебно-тренировъчна работа.

Чл.9. Планировъчните елементи на спортните полета за отделните видове
спортни дейности са регламентирани по отношение на:

1. елементите на игралното поле и на осигурителните площи, (ивици,
полета, зони за безопасност) около него, както и местата за съдийския
състав и за резервните състезатели;

2. строителнотехническите характеристики на съставните му елементи;
3. размерите и маркировката на спортното поле;
4. съоръжаването на спортното поле;
5. помещенията или сградите - за спортовете, които се практикуват на

закрито;
6. ориентацията и естественото осветление;
7. едновременната им пропускателна способност.

Чл.10. Планировъчните елементи на обслужващите и спомагателните сгра-
ди, помещения и съоръжения (вкл. санитарно-хигиенните), към спортните обек-
ти са регламентирани в глава двадесет и трета на нормите общо за всички спорт-
ни дейности. За някои спортове, които имат специфични изисквания към спома-
гателните и обслужващите дейности, същите са регламентирани заедно с плани-
ровъчните елементи за съответните видове спорт.

Чл.11. Планировъчните елементи на помещенията и съоръженията, пред-
назначени за зрители, са регламентирани в глава двадесет и четвърта на нормите
общо за всички спортни дейности, като са отразени и някои изисквания, наложе-
ни от отделни видове спорт. Допуска се изискванията за тези елементи да не се
прилагат, когато изгражданите обекти са предназначени и за неспортни зрелищ-
ни дейности или се предвиждат трансформации на игралното поле и трибуните,
преграждане на пространствата, устройване на сцени-подиуми, кинопрожекции и
др., свързани с многофункционалното ползване на спортно-зрелищните обекти.

Чл.12. Универсалните спортни сгради и съоръжения трябва да удовлетворя-
ват спортно-техническите изисквания на всички видове спорт, предвиждащи се за
практикуване в тях. Специфичните изисквания за съвместяване на спортните дей-
ности са дадени в глава двадесет и трета на нормите.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тези норми се издават на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за територи-

ално и селищно устройство.

§2. Нормите са със заповед на КТСУ № РД-02-14 от 29 декември 1988 г. и

влизат в сила от 1 юли 1989 г.

§3. Нормите отменят "Норми и правила за проектиране на спортни сгради и

съоръжения", отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура, кн. 11-12 от

1977 г., изм., ДВ, бр. 69 от 1986 г.

§4. Указания по прилагането на нормите дава председателят на КТСУ.

Глава втора
ЛЕКА АТЛЕТИКА

Раздел І
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ БЯГАНИЯ

Чл.1. Лекоатлетическите бягания по състезателните дисциплини съгласно

таблица 1 се провеждат на писти, устроени на открити спортни площадки, ядра,

стадиони или в спортни зали.

Таблица 1

Чл.2. (1) Откритите състезателни лекоатлетически писти са кръгови с дъл-

жина 400 м и се проектират съгласно фиг. 1.

Състезателна 

дисциплина на открито в зала

1. Гладко бягане 100, 200, 400, 800, 1500, 60, 200, 400, 800, 1500, 3000

5000, 10 000

жени 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 60, 200, 400, (500), 800, 1500

2. Бягане с препятствия мъже 110, 400, 2000, 3000 60

жени 100, 400 60

3. Щафетно бягане 4 х 100 4 х 2 обиколки

4 х 400 4 х 4 обиколки

1+2+3 обиколки

4 х 100 4 х 1 обиколка

4 х 400 4 х 2 обиколки

1+2+3 обиколки

4. Спортно ходене мъже 10 000, 20 000, 30 000, 50 000

Маратон мъже 42 195

мъже

жени

Бегови разстояния (м)

мъже

Състезатели
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Фиг. 1. Прави писти с дължина 80, 110 и 130 м, съглано фиг. 9, като:

А - вътрешно разстояние между правите участъци; 

В - обща вътрешна дължина; С - дължина на кръглия участък; 

R - радиус на полукръглите участъци; L - дължина на правия участък

(2) Зависимостите между размерите на основните елементи, измерени на 30 см

от вътрешното очертание на кръговата състезателна писта, се определят по таблица 2.

Таблица 2

(3) Откритите състезателни лекоатлетически писти се проектират с 4, 6 и 8

пътеки, а тези за национални и международни състезания - с 6, 8 пътеки. Широ-

чината на пътеките осово е от 1,22 до 1,25 м. Пътеките се очертават с линии, чи-

ято широчина е 5 см.

(4) От вътрешната и от външната страна на пистата се предвиждат осигури-

телни ивици с широчина най-малко 1 м.

(5) Единият или двата прави участъка на откритата кръгова писта се удължават

от двете страни така, че да се получи права писта с дължина най-малко 130 м (фиг. 2).

36,5 37,5 38,5 39,5

С Дължина на кръглия участък (м) 115,61 118,752 121,894 125,035

L Дължина на правия участък (м) 84,39 81,248 78,106 74,996

А Вътрешно разстояние между 

правите участъци (м)

В Обща вътрешна дължина 157,39 156,248 155,106 153,996

73 75 77 79

Радиус на полукръглите участъци

 на пистата (м)Елементи на пистата
Буквено означение 

от фиг. 1
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Фиг. 2. Комбиниране на състезателната кръгова лекоатлетическа писта 

с права 130-метрова писта

(6) За бягане на 3000 м с препятствия (мъже) към състезателните писти се

предвижда водно препятствие, разположено извън кръглата част или вътре в по-

лукръглия сектор на пистата по начин, показан на фиг. 3.

(7) Надлъжният наклон на откритата лекоатлетическа писта не трябва да бъ-

де по-голям от 0,1%, а напречният - от 1%.

(8) Настилките на откритите лекоатлетически състезателни писти трябва да

бъдат нехлъзгави и твърдоеластични (синтетични, кортови и др. п.).

(9) От вътрешната страна на пистата се предвижда бордюр от твърд матери-

ал със заоблени горни ръбове, излизащ 5 см над повърхността на пътеката.

Чл.3. (1) Покритите кръгови лекоатлетически писти по правило се проектират

с дължина 200 м, при която се признават национални и международни рекорди.

(2) Покритите 200-метрови кръгови лекоатлетически писти се проектират:

1. едноцентрови, с полукръгли участъци, свързани с прави;

2. с преходна крива (клотоида), свързваща правите с кръглите участъци.

(3) Основните елементи на едноцентровата кръгова покрита лекоатлетичес-

ка писта са дадени на фиг. 4.

(4) Основните елементи на кръговата покрита лекоатлетическа писта с пре-

ходна крива са дадени на фиг. 5.

(5) Покритите кръгови лекоатлетически писти се проектират с 4 или 6 пъте-

ки с широчина, измерена осово, от 1,00 до 1,25 м. Пътеките се очертават със свет-

ли линии, широки 5 см.

(6) Всеки от полукръглите и правите участъци трябва да има дължина най-

малко 35 м.

(7) Оптималната дължина на радиуса на кръговите участъци е 16 м.
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Фиг. 3. Водни препятствия към 400-метрова състезателна писта:

А. 1,2 - варианти на разположение; Б - оразмеряване на водно препятствие

вътре в полукръглия сектор на пистата; В - детайл
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Фиг. 4. Основни елементи на покрита едноцентрова писта:

R - радиус на полукръглите участъци; А - дължина на правите участъци; 

В - дължина на полукръглите участъци; ±0,00; + Х - преходна крива; 

+Х - +Х - участък с постоянен напречен наклон на виража 

Фиг. 5. Основни елементи на покрита лекоатлетическа писта с преходна

крива (клотоида): R - радиус на кръглия участък; А - дължина на правите

участъци; а - х - зона на преходната крива; 0,00 - х - зона с променлив наклон

на виража; х - х - зона с постоянен напречен наклон на виража; 

1. вътрешен борд на пистата; 2. условна мерна линия; 3. осигурителна ивица

(8) При едноцентровите кръгови покрити лекоатлетически писти по дължи-

на на полукръглите участъци се проектират виражи, започващи на 5 м от начало-

то на кривата (съгласно фиг. 4). Най-големият напречен наклон на виража е в сек-

тор от 90°, централно на дългата ос. Този наклон варира от 10 до 18° и е функция

от размера на радиуса на полукръглия участък.

(9) Примерно оразмеряване на наклона на виража при едноцентрова кръго-

ва покрита лекоатлетическа писта е дадено на фиг. 6 и табл. 3.
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Фиг. 6.     Примерно оразмеряване на виража при едноцентрова писта 

с дължина на полукръглия участък 35 м: А - план; Б - разрез; 

1. вътрешен борд; 2. условна мерна линия; 3. осигурителна ивица 

(10) Примерно оразмеряване на наклона на виража на кръгова покрита леко-

атлетическа писта с преходна крива и радиус на кръговия участък 16 м е дадено

на фиг. 7, фиг. 7-а и табл. 4.

(11) Правите участъци на кръговите покрити лекоатлетически писти се про-

ектират с напречен наклон от 0 до 1,0%.

(12) По външният периметър на покритата кръгова лекоатлетическа писта се

предвиждат осигурителни ивици с широчина най-малко 1 м. В зоната на полук-

ръглите участъци осигурителната ивица следва наклона на виражите и завършва

с парапет с височина 1,1 м.

(13) При покритите кръгови лекоатлетически писти в свободната вътрешна

част се проектират права писта за бягане на 60 м и площадки за скокове и тласка-

не на гюле (фиг. 8).
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Таблица 3

Забележки: 
1. Х и У включват осигурителната ивица.
2. Над черта - при напречен наклон на правилен участък 1%; под черта - при хоризон-

тален прав участък.
3. При междинни широчини на пътеките се прави съответния преразчет на коорди-

натите Х и У.

при 4 пътеки при 4 пътеки с 

с широчина широчина 

1,25 м 1,25 м

0 4999/5000 5999/6000 6999/7000 58/0 70/0 81/0

1 4999/5000 5999/6000 6999/7000 58/3 70/4 81/4

2 4999/5000 5999/6000 6999/7000 64/13 77/16 90/18

3 4999/5000 5999/6000 6999/7000 83/35 100/42 116/49

4 4998/4999 5998/5999 6998/6999 116/72 140/87 163/101

5 4997/4998 5996/5998 6996/6998 168/131 202/157 236/183

6 4994/4995 5993/5995 6992/6994 242/210 291/253 339/295

7 4988/4990 5986/5988 6984/6986 340/314 409/377 477/440

8 4978/4980 5974/5976 6970/6972 463/446 556/535 648/624

9 4961/4972 5954/5967 6946/6961 616/608 740/730 863/851

10 4938/4938 5926/5926 6914/6914 782/782 938/938 1095/1095

11 4910/4907 5892/5889 6874/6870 952/955 1143/1147 1333/1138

12 4875/4874 5851/5849 6826/6824 1109/1115 1331/1138 1553/1561

13 4845/4843 5814/5812 6783/6780 1235/1243 1482/1492 1729/1741

14 4818/4816 5782/5779 6746/6742 1334/1343 1601/1612 1868/1880

15 4796/4794 5756/5753 6715/6712 1411/1420 1694/1704 1976/1988

16 4780/4777 5736/5733 6692/6688 1467/1476 1761/1771 2054/2066

17 4768/4766 5722/5719 6675/6672 1505/1512 1806/1814 2107/2117

18 4761/4759 5713/5711 6665/6663 1528/1532 1834/1839 2140/2145

19 4757/4756 5709/5708 6660/6659 1539/1542 1847/1850 2155/2159

20 4755/4755 5707/5707 6658/6658 1545/1545 1854/1854 2163/2163

Х – Хоризонтална проекция У - Височина

при 4 пътеки с 

широчина 1 м

при 6 пътеки с 

широчина 1 м

при 4 пътеки с 

широчина 1 м

при 6 пътеки с 

широчина 1 м

№ на                   

сече-                  

нието
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Фиг. 7.     Примерно оразмеряване на виража при 200-метрова 
лекоатлетическа писта с преходна крива: А - план; Б - разрез; 
1. вътрешен борд; условна мерна линия; 3. осигурителна ивица

Фиг. 7-а. Построяване на преходната крива по координати: 1. прав участък;
2. вътрешен хоризонтален борд; 3. част от кръговия участък с R = 15,806 м

Фиг. 8. Примерно комбиниране на покрита 200-метрова кръгла писта с пра-
ва 60-метрова писта и площадки за лекоатлетически скокове; 1. права писта;
2. площадка за овчарски скок; 3. площадка за дълъг и троен скок; 4. площадка
за висок скок; 5. площадка за тласкане на гюле; 6. старт на правата писта
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Таблица 4

Забележки: 
1. Х и У включват осигурителната ивица.
2. Над черта - при напречен наклон на правилен участък 1%; под черта - при хоризон-

тален прав участък.
3. При междинни широчини на пътеките се прави съответния преразчет на коорди-

натите Х и У.

(14) Настилката на покритите кръгови лекоатлетически писти трябва да бъ-

де нехлъзгава и твърдоеластична.

(15) Светлата височина на залите с лекоатлетически покрити писти е най-

малко 12 м.

Чл.4. Пистите, които се използват само за учебно-тренировъчна работа по

лекоатлетически бягания, се проектират като:

1. прави писти с дължина 80, 110 и 130 м, съгласно фиг. 9, като самосто-

ятелни съоръжения към открити и покрити спортни площадки и тези

за учебно-тренировъчна работа;

при 4 пътеки при 4 пътеки с 

с широчина широчина 

1,25 м 1,25 м

0 4999/5000 5999/6000 6999/7000 58/0 70/0 81/0

1 4999/5000 5999/6000 6999/7000 58/3 70/4 81/4

2 4999/5000 5999/6000 6999/7000 62/10 75/12 87/14

3 4999/5000 5999/6000 6999/7000 75/27 91/33 106/38

4 4999/4999 5999/5999 6999/6999 102/58 122/70 143/81

5 4998/4999 5998/5999 6997/6999 144/105 173/126 202/147

6 4996/4997 5995/5996 6994/6996 202/170 242/204 283/238

7 4992/4993 5991/5992 6989/6991 279/253 335/304 391/254

8 4985/4987 5983/5985 6980/6982 378/359 454/431 529/503

9 4975/4976 5970/5971 6965/6966 499/490 599/589 699/687

10 4960/4960 5952/5952 6944/6944 631/631 757/757 883/883

11 4940/4940 5929/5928 6817/6916 768/771 926/925 1075/1079

12 4919/4918 5903/5902 6887/6885 894/901 1073/1081 1252/1261

13 4899/4897 5879/5877 6859/6756 997/1005 1196/1207 1396/1408

14 4882/4880 5859/5857 6835/6833 1078/1086 1294/1304 1509/1521

15 4868/4865 5842/5839 6815/6812 1140/1150 1369/1380 1597/1610

16 4857/4855 5828/5826 6800/6797 1187/1195 1424/1435 1662/1674

17 4849/4847 5819/5817 6789/6786 1218/1225 1462/1470 1705/1715

18 4845/4843 5814/5812 6783/6781 1236/1242 1484/1490 1731/1739

19 4842/4841 5810/5810 6779/6778 1246/1249 1496/1499 1745/1749

20 4840/4840 5809/5809 6777/6777 1252/1252 1502/1502 1753/1753

№ на                   

сече-                  

нието

Х – Хоризонтална проекция У - Височина

при 4 пътеки с 

широчина 1 м

при 6 пътеки с 

широчина 1 м

при 4 пътеки с 

широчина 1 м

при 6 пътеки с 

широчина 1 м
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Фиг. 9. Прави учебно-тренировъчни лекоатлетически писти

2. кръгови 400-метрови открити учебно-тренировъчни писти. При тре-

нировъчен терен се допускат трицентрови писти съгласно фиг. 10.

Фиг. 10.    400-метрова трицентрова учебно-тренировъчна лекоатлетическа писта

Чл.5. Съоръжаването на състезателните лекоатлетически писти включва

елементи за:

1. стартиране на състезателите (стартови блокчета, пирамидки, времеиз-

мервателно устройство, свързани в кабелна система);

2. финиширане на състезателите (фотофиниш, времеизмервателно уст-

ройство за началната и последната обиколка);

3. информация на зрителите и състезателите;

4. бягането с препятствия.
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Раздел ІІ
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СКОКОВЕ

Чл.6. Лекоатлетическите скокове обхващат следните състезателни дисцип-

лини: скок на височина, скок на дължина, троен скок и овчарски скок. Те се прак-

тикуват на открито и покрито върху специално устроени площадки.

Чл.7. Площадката за състезания по скок на височина включва сектор за за-

силване и площ за приземяване с форма и размери, дадени на фиг. 11.

Фиг. 11.    Площадка за скок на височина: 1. сектор за засилване; 

2. място за отскачане; 3. летва; 4. място за приземяване; 5. осигурително поле

Чл.8. (1) Площадката за състезания по скок на дължина и троен скок включ-

ва пътека за засилване, дъски за отскачане и трап за приземяване с форма и раз-

мери, които са показани на фиг. 12.

(2) Места за закрепване на дъската за отскачане при скок на дължина се ус-

тановяват на 1 до 4 м, а за троен скок - на 9 до 13 м в зависимост от възрастови-

те групи на състезателите.

Чл.9. Площадката за състезания по овчарски скок включва пътека за засил-

ване и площ за приземяване, чиито размери и форма са дадени на фиг. 13.

Чл.10. Материалите за различните елементи на съоръженията за състезания

по лекоатлетически скокове трябва да отговарят на следните изисквания:

1. пътеките и секторите за засилване се предвиждат с неплъзгава и твър-

доеластична настилка. При пътеката за троен скок между дъската за

отскачане и трапа за приземяване настилката трябва да бъде с дебели-

на от 3,00 до 3,20 см. При високия скок настилката на мястото за отс-

качане трябва да бъде с дебелина от 2,50 до 3,00 см;

2. мястото за приземяване на скок на височина се обзавежда с дюшеци

(стационарни и преносими) от мек и пружиниращ материал (дунап-

рен, гумени изрезки, поролон и др.) с височина от 0,5 до 0,75 м;
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3. мястото за приземяване на дълъг скок се проектира като трап с дъл-

бочина най-малко 0.7 м със стени от дърво или друг еластичен про-

фил. Трапът се пълни със ситно пресят пясък;

4. мястото за приземяване на овчарски скок се обзавежда с дюшеци (ста-

ционарни и преносими) от мек и пружиниращ материал с височина,

не по-малка от 1 м;

5. сандъчето за отскачане се изработва от дърво или друг подходящ ма-

териал със същите качества и се поставя с горния ръб на нивото на

настилката (фиг. 13).

Чл.11. Подвижното обзавеждане за лекоатлетически скокове включва след-

ните уреди:

1. за скок на височина - летва и стойки (фиг. 11);

2. за скок на дължина и троен скок - устройство за измерване на скока и

гребла за подравняване;

3. за овчарски скок - летва, стойки (фиг. 13) и приспособления за фикси-

ране на летвата и измерване на височините;

4. информационни устройства за зрители и състезатели.

Чл.12. За учебно-тренировъчна работа по лекоатлетически те скокове могат

да се използват тренировъчни площадки, чиито елементи, форма и размери са ед-

накви със състезателните.

Фиг. 12. Площадка за скок на дължина и за троен скок:

А. 1. пътека за засилване; 2. дъска за отскачане при скок на дължина; 

3. дъска за отскачане при троен скок; 

4. място за приземяване; 5. осигурително поле; 

Б. Детайл на трапа за приземяване: 1. трап; 

2. дъска за отскачане; 3. индикаторна дъска
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Фиг. 13. Площадка за овчарски скок:

А. Общо изглед: 1. пътека за засилване; 2. място за приземяване; 

3. сандъче за отскачане; 4. стойка на летвата; 5. осигурително поле; 

Б. Сандъче за отскачане; В. Стойки с летва

Раздел ІІІ
ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ХВЪРЛЯНИЯ

Чл.13. (1) Лекоатлетическите хвърляния обхващат състезателните дисцип-

лини: тласкане на гюле, хвърляне на диск, хвърляне на чук и хвърляне на копие.

Състезанията по лекоатлетически хвърляния се провеждат само на открито, с из-

ключение на състезанията по хвърляне на гюле, които се провеждат и на закрито.

(2) Състезанията по лекоатлетически хвърляния се провеждат на специално

устроени площадки.

Чл.14. Площадката за състезания по тласкане на гюле се състои от кръгъл

сектор за засилване на състезателя и сектор за приземяване на уреда с размери,

дадени на фиг. 14.

Чл.15. (1) Площадката за състезания по хвърляне на диск и чук се състои от

кръг за засилване на състезателя и сектор за приземяване на уреда с приблизител-

но еднакви размери. Площадката се проектира с възможности за провеждане и на

двете дисциплини с означаване на два кръга съгласно фиг. 15.
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Фиг. 14. Площадка за тласкане на гюле:

А. Размери и маркировка: 1. кръг за засилване; 2. сектор за приземяване на уреда;

3. осигурително поле; Б. Детайл на кръга за засилване: 1. дървен праг с размери

10 х 11,4 см; 2. бордюр на нивото на терена, кантиран от вътрешната страна с

метална шина с размери 76 х 6 мм 

(2) Секторите за приземяване на диска и чука са с еднакви размери, като се

предвижда маркирането им върху терена с бели ленти.

(3) Около кръглия сектор за засилване се предвижда ограждаща мрежа с не-

обходимите якостни качества и размери, дадени на фиг. 15.

Чл.16. (1) Площадката за състезания по хвърляне на копие включва: пътека

за засилване на състезателя и сектор за приземяване на уреда с форма и размери,

които са показани на фиг. 16.

(2) Дъгата се предвижда с широчина 7 см и се очертава трайно върху настилката.

(3) Секторът за приземяване се очертава върху терена със секторни и дъго-

ви линии на разстояние 30, 50, 70 и 90 м.
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Фиг. 15. Площадка за хвърляне на диск и чук: А. Размери и маркировка: 1.

комбиниран кръг за засилване при хвърляне на чук и диск; 2. сектор за приземя-

ване на уредите; 3. осигурително поле; 4. предпазна мрежа; Б. Детайл на кръга

за засилване: 1. вътрешен кръг за хвърляне на чук; 2. външен кръг за хвърляне

на диск; 3. бордюр с широчина 7 см на нивото на терена, кантиран от вът-

решната страна с метална шина с размери 76 х 6 мм; В. Предпазна мрежа

Фиг. 16. Площадка за хвърляне на копие: 1. Писта за засилване; 

2. фал-линия под формата на дъга; 3. сектор за приземяване на уреда
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Чл.17. Площите за засилване и секторите за приземяване на уредите при

различните дисциплини трябва да отговарят на следните изисквания:

1. кръгът за засилване при тласкане на гюле се проектира с настилка от

нехлъзгава материя върху бетонна основа. За настилка на сектора за

приземяване на уреда се използват пластични материали, върху които

остават следи от уреда;

2. кръговете за хвърляне на диск и чук се проектират от нехлъзгава нас-

тилка върху бетонна основа и се ограничават от кръгъл бордюр, кан-

тиран от вътрешната страна с метална шина с размери 76х6 мм;

3. пътеката за засилване при хвърляне на копие се проектира с нехлъз-

гава, твърдоеластична настилка върху бетонна основа, като се осигу-

рява отводняването й. На последните 10 м до фал-линията настилка-

та трябва да бъде с дебелина от 2,50 до 3,00 см. Странично настилка-

та се ограничава с бетонни бордюри с широчина 5 см;

4. секторите за приземяване на уредите се маркират върху терена със

светли линии и се изпълняват като затревена площ или от материали,

върху които остават следи от попаденията на уреда.

Чл.18. Подвижното съоръжаване на площадките за лекоатлетическите хвър-

ляния се състои от предпазни мрежи за хвърляне на диск и чук, флагчета, с кои-

то се маркират крайните линии на секторите за попадения, стойки за уредите,

сандъчета за магнезиев прах, измервателни устройства и др.

Чл.19. (1) Учебно-тренировъчната работа по лекоатлетически хвърляния

може да се провежда и на тренировъчни площадки.

(2) Кръговете и пътеката за засилване при учебно-тренировъчните площад-

ки трябва да отговарят на изискванията на тези за състезание.

(3) Допуска се пътеката за засилване при хвърляне на копие, секторите за

приземяване на уредите при лекоатлетическите хвърляния да се изпълняват с кор-

това настилка.
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Глава трета
СПОРТНИ ИГРИ

Раздел І
БАСКЕТБОЛ

Чл.1. Състезанията по баскетбол се провеждат на покрити и открити спорт-

ни игрища.

Чл.2. (1) Спортното поле на баскетболното игрище се проектира с размери

и маркировка съгласно фиг. 1. Маркировъчните линии не влизат в размера на иг-

ралното поле и се очертават в цвят, различен от този на пода, с широчина 5 см.

Фиг. 1.     Размери и маркировка на спортно поле за баскетбол: 1. централен

кръг; 2. линия на свободния удар; 3. ограничителна зона; 4. зона на трите точ-

ки на попадението; 5. места на свободния удар; 6. странична линия; 7. крайна

линия; 8. баскетболно табло; 9. баскетболен ринг; 10. зона на безопасност

(2) Извън спортното поле се предвиждат места поотделно за резервните със-

тезатели и за съдийския състав.

(3) Настилката на баскетболните игрища се изпълнява като твърдоеластична

(на покритите - дървена или от синтетични материали върху твърда основа, а на

откритите - кортова, синтетична или асфалтобитумна с осигурено отводняване).

Чл.3. Светлата височина на покритото баскетболно игрище трябва да бъде

най-малко 7 м.
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Чл.4. Основното съоръжение на баскетболното игрище включва:

1. две баскетболни табла с размери, маркировка и съоръжаване съгласно фиг. 2.

Таблата се закрепват към стойки с конструкция, осигуряваща здравина и бе-

зопасност. Когато носещата конструкция е решена във вид на вертикални

стълбове, се спазват отстоянията до реалното поле, показани на фиг. 2;

2. информационни табла за отчитане на времето и резултатите.

Фиг. 2. Размери, маркировка и съоръжаване на баскетболно табло

Чл.5. Учебно-тренировъчната работа по баскетбол може да се провежда и на

учебно-тренировъчни игрища с намалени размери по дължина - с до 4 м, и по широ-

чина - с до 2 м, при спазване на съотношение на страните, както при състезателните.

Чл.6. Общата физическа подготовка по баскетбол се провежда в зони с площ

до 300 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.
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Раздел ІІ
ВОЛЕЙБОЛ

Чл.7. Състезанията по волейбол се провеждат на покрити и открити спорт-

ни игрища.

Чл.8. (1) Спортното поле на волейболното игрище се проектира с размери и

маркировка съгласно фиг. 3. Маркировъчните линии влизат в размера на игралното

поле и се очертават с бял цвят с широчина 5 м. Игралното поле се очертава в све-

тъл цвят (жълт, оранжев), а свободната зона - в по-тъмен, контрастен цвят (зелен).

Фиг. 3.    Размери и маркировка на спортно поле за волейбол:

1. крайна ограничителна линия; 2. странична ограничителна линия; 

3. средна линия; 4. зонова линия; 5. зона на нападението; 

6. зона на началния удар; 7. свободна зона; 8. стол-платформа на първия съдия;

9. съдии на линиите; 10. места за резервни състезатели; 

11. стълбове за опъване на мрежата

(2) Извън спортното поле се предвиждат места поотделно за резервните със-

тезатели на двата отбора.

(3) Настилката на волейболните игрища се изпълнява като твърдоеластична

(на покритите - дървена или от синтетични материали), а на откритите - кортова

или синтетична с осигурено отводняване.

Чл.9. Светлата височина на покритото волейболно игрище да бъде най-мал-

ко 12,5 м.
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Чл.10. Основното съоръжаване на волейболното игрище включва :

1. разделителна мрежа в средата на игралното поле, която се опъва на

стълбове с обтягащи устройства (фиг. 4). Височината на мрежата ва-

рира от 2,05 до 2,43 м за различните възрастови групи;

2. стол-платформа, прикрепен към единия от стълбовете, преносим, с

височина на седалката от пода от 2,2 до 2,35 м;

3. информационно табло за отчитане на резултатите.

Фиг. 4. Закрепване на разделителната мрежа за волейболно игрище:

1. мрежа; 2. стълб; 3. обтягащи устройства; 4. антена от фибростъкло

Чл.11. Учебно-тренировъчната работа по волейбол се провежда и на игри-

ща с размери на състезателните, като свободната зона може да бъде намалена до

3 м от крайните и страничните ограничителни линии, а светлата височина над иг-

рището до 8 м. Допускат се опростени регулиращи устройства, както и съоръжа-

ване без стол-платформа за първия съдия.

Чл.12. Общата физическа подготовка по волейбол се провежда в зони с

площ до 300 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.13. (1) Ориентацията на откритите волейболни игрища е север-юг с до-

пустимо отклонение в двете посоки до 5°.

(2) Естественото осветление на покритите волейболни игрища не бива да бъ-

де странично.
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Раздел ІІІ
ХАНДБАЛ

Чл.14. Състезанията по хандбал се провеждат на покрити и открити спорт-

ни игрища.

Чл.15. (1) Спортното поле на хандбалното игрище се проектира с размери и

маркировка съгласно фиг. 5.

(2) Извън спортното поле се предвиждат места поотделно за резервните със-

тезатели и за съдийския състав.

(3) Настилката на хандбалните игрища се изпълнява като твърдоеластична

`на покритите - дървена или от синтетични материали върху твърда основа, а на

откритите - кортова, синтетична или асфалтобитумна с осигурено отводняване).

Чл.16. Светлата височина на покритото хандбално игрище трябва да бъде

най-малко 12,5 м.

Чл.17. Основното съоръжаване на хандбалното игрище включва:

1. две врати с размери съгласно фиг. 6. Мрежата се опъва на конструк-

цията на вратата. Вратите могат да бъдат преносими или закрепени

неподвижно върху челната ограничителна линия на игралното поле;

2. информационно табло за отчитане на времето и резултатите

Чл.18. Учебно-тренировъчната работа по хандбал се провежда на игрища с

размери като на състезателните. При покритите тренировъчни полета се допуска

намаляване на размерите на игралното поле до 36 м.

Чл.19. Общата физическа подготовка по хандбал се провежда в зони с площ

до 300 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Фиг. 5. Размери и маркировка на спортното поле за хандбал:

1. линия на вратата; 2. гол-линия 8 мм; 3. линия на вратарското поле; 

4. седемметрова линия; 5. крайна линия за излизане на вратаря; 

6. линия на свободно хвърляне; 7. средна линия; 8. странична линия; 

9-9. линия за смяна на състезателите; 10. места за резервните състезатели; 

11. маса за съдиите; 12. осигурително поле
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Фиг. 6.    Врата към игрището за хандбал:

1. стълбове и хоризонтална греда с размери 8 х 8 см; 2. конструкция за окачва-

не на мрежата; 3. линия на вратата с широчина 8 см

Раздел ІV
ТЕНИС НА КОРТ

Чл.20. Състезанията по тенис на корт се провеждат на покрити и открити
кортове.

Чл.21. Спортното поле на корта се проектира с размери и маркировка съг-
ласно фиг. 7.

Чл.22. (1) Извън игралното поле на тенискорта се предвиждат места за по-
чивка на състезателите и за съдиите.

(2) По-късите страни на спортното поле се предвиждат:
1. мрежести огради с височина от 3 до 4 м, покрити с плат в тъмнозелен

цвят на височина до 2,5 м;
2. при покритите тенискортове - стени с височина най-малко 2,5 м, пок-

рити с плат в тъмнозелен цвят.
(3) Настилката на откритите тенискортове се изпълнява като кортова или

еластична с осигурено отводняване, а на покритите - като твърдоеластична от
синтетични материали.

Чл.23. Най-малките светли височини по надлъжния разрез на покрит тенис-
корт се определят съгласно фиг. 8.

Чл.24. Основното съоръжаване на тенискорта вкючва:
1. разделителна мрежа, опъната на стълбове, съгласно фиг. 9;
2. преносимо столче за главния съдия с височина на седалката на 1,8 м

над настилката и столчета за съдиите;
3. информационни табла.

Чл.25. (1) Учебно-тренировъчната работа по тенис се провежда на кортове
с размери като на състезателните. При групиране на няколко игрални полета се
допуска страничното разстояние между тях да се намали до 4,5 м, без да се пос-
тавя разделителна мрежа.
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(2) При учебно-тренировъчните кортове се допуска и асфалтобитумна настилка.

(3) Към учебно-тренировъчните кортове се предвиждат тренировъчни стени

за индивидуална работа, които се проектират като монолитна или сглобяема кон-

струкция с твърда и гладка повърхност. Размерите и маркировката на полето пред

тренировъчната стена са дадени на фиг. 10.

Чл.26. Общата физическа подготовка по тенис се провежда в салони с плош

до 180 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.27. (1) Ориентацията на откритите тенискортове е север-юг на дългата

ос, с допустимо отклонение в двете посоки до 5°.

(2) При покритите тенискортове не се допуска естествено осветление челно

и горно над игралното поле.

Фиг. 7. Размери и маркировка на спортно поле за тенис на корт:

1. осигурително поле; 2. крайна ограничителна линия; 3. линия на подаването;

4. разделителна мрежа; 5. странична линия за игра по двойки; 

6. странична линия за единична игра; 7. средна линия за подаване; 8. среден знак; 

9. защитна ограда (при открити тенискортове); 10. места за главен съдия; 

11. места за съдиите на линиите; 12. информационни табла

Фиг. 8. Най-малки светли височини по надлъжния разрез на покрит тенискорт:

1. линия на най-малките светли височини; 2. линия на траекторията на топката
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Фиг. 9. Разделителна мрежа на игрално поле за тенис на корт: 1. място за

вертикалните стълбове при игра на двойки; 2. място за вертикалните стълбове

при единична игра; 3. лента в оста на мрежата, укрепена към терена (пода); 

4. странични линии при игра на двойки; 5. странични линии при единична игра

Фиг. 10. Тренировъчна стена за индивидуална работа:

А - размери и маркировка на игралното поле; Б - разрез през стената: 

1. стена с наклон 3%; 2. телена мрежа; 3. бяла хоризонтална лента 
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Раздел V
БАДМИНТОН

Чл.28. Състезанията по бадминтон се провеждат на покрити и открити иг-

рища.

Чл.29. (1) Спортното поле на игрището за бадминтон се проектира с разме-

ри и маркировка съгласно фиг. 11. Маркировъчните линии са с широчина 4 см и

се очертават с черен цвят.

Фиг. 11.     Размери и маркировка на спортно поле за бадминтон:

1. задна линия; 2. линия за дълъг сервис при игра на двойки; 

3. странична линия при игра на двойки; 4. странична линия при единична игра;

5. средна линия; 6. линия за къс сервис; 7. разделителна мрежа; 

8. място за стълбовете на мрежата; 9. осигурително поле

(2) Настилката на игрищата за бадминтон се изпълнява като твърдоеластич-

на (на покритите - дървена или от синтетични материали, а на откритите - корто-

ва или синтетична с осигурено отводняване).

Чл.30. Светлата височина на покритото игрище за бадминтон трябва да бъ-

де най-малко 7 м, а за международни състезания - най-малко 11 м.

Чл.31. При надлъжно разполагане на две или повече игрища между тях се

предвижда разделителна завеса-фон от материя в тъмен цвят, с дължина най-мал-

ко 5 м и височина най-малко 3 м. При напречно разполагане на две или повече иг-

рища се допуска осигурителната ивица между тях да се намали до 2 м.

Чл.32. Основното съоръжаване на игрището за бадминтон включва раздели-

телна мрежа, опъната на стълбове, съгласно фиг. 12.
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Фиг. 12. Мрежа към игрище за бадминтон

Чл.33. Учебно-тренировъчната работа по бадминтон се провежда на игрища
с размери на състезателните, като се допуска асфалтобитумна настилка.

Чл.34. Общата физическа подготовка по бадминтон се провежда в салони с
площ 150 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.35. Ориентацията на откритите игрища за бадминтон по дългата ос е се-
вер-юг, с допустимо отклонение в двете посоки до 15°.

Раздел VІ
ФУТБОЛ

Чл.36. Състезанията по футбол се провеждат на футболни игрища.
Чл.37. (1) Спортното поле на футболното игрище се проектира с размери и

маркировка съгласно фиг. 13. Състезателните игрища се приемат с оптимални
размери 73 х 105 м.

Фиг. 13. Размери и маркировка на спортно поле за футбол: 1. поле пред вратата;

2. наказателно поле; 3. точка за изпълнение на наказателния удар; 4. ъглово поле; 

5. врата; 6. средна линия; 7. център на игрището; 8. осигурителна ивица
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(2) Игралното поле и осигурителните ивици на състезателните футболни иг-

рища се затревяват, като се осигурява отводняването им през дренажна система.

(3) Вратите са с размери и конструкция съгласно фиг. 14. Напречната и стра-

ничните греди се проектират с кръгло (диаметър 12 см) или квадратно (12 х 12

см) напречно сечение.

Фиг. 14. Изглед и размери на врата за футболно игрище и на колче с флагче

(4) Колчетата, към които се прикрепват флагчета, са на височина 1,5 м и се

изработват от здрав материал (дърво, пластмаса). Колчетата се прикрепват непод-

вижно към терена.

Чл.38. При покрити стадиони за футбол минималната височина до носеща-

та покривна конструкция трябва да бъде 25 м в центъра на игралното поле и 20 м

над вратите.

Чл.29. (1) Учебно-тренировъчната работа по футбол се провежда на футбол-

ни игрища, за които се допуска:

1. намаляване на размерите им до 45 х 75 м при спазване съотношение

на страните 2:3;

2. кортова настилка с осигурено отводняване.

(2) Общата физическа подготовка по футбол се провежда в салони с площ

до 300 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.40. Ориентацията на футболните игрища по дългата ос е север-юг, с до-

пустимо отклонение в двете посоки до 10°.
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Раздел VІІ
РЪГБИ

Чл.41. Състезанията по ръгби се провеждат на открити игрища.

Чл.42. (1) Спортното поле на игрището за ръгби се проектира с размери и

маркировка съгласно фиг. 15.

Фиг. 15. Размери и маркировка на спортно поле за ръгби:

1. осигурителна ивица; 2. линия на мъртва топка; 3. линия на точково поле; 

4. 22-метрова линия; 5. 10-метрова линия; 6. средна линия; 7. тъчлиния; 

8. точково поле; 9. парапет

(2) Игралното поле и осигурителните ивици на състезателните игрища за

ръгби се затревяват, като се осигурява отводняването им чрез дренажна система.

(3) Вратите на игрището за ръгби са с размери съгласно фиг. 16 от дървени

или метални стойки с кръгло сечение и с височина от 6 до 8 м и хоризонтална гре-

да на височина 3 м. Стойките се обезопасяват с тапицерия на височина 2 м.

Фиг. 16. Врата за ръгби. Фигурата да се гледа завъртяна с 90° надясно
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(4) В ъглите на игралното поле и в двата края на всички успоредни на къса-

та страна линии към терена се закрепват колчета от здрав материал с флагчета.

Чл.43. (1) Учебно-тренировъчната работа по ръгби се провежда на игрища

с размери като на състезателните, за които се допуска кортова или опесъчена нас-

тилка с осигурено отводняване.

(2) Ръгби може да се играе и на футболно игрище при подмяна на вратите.

Чл.44. Общата физическа подготовка по ръгби се провежда в салони с площ

до 150 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.45. Ориентацията на игрищата за ръгби по дългата ос е север-юг, с до-

пустимо отклонение в двете посоки до 10°.

Раздел VІІІ
ХОКЕЙ НА ТРЕВА

Чл.46. Състезанията по хокей на трева се провеждат на открити игрища.

Чл.47. (1) Спортното поле на игрището за хокей на трева се проектира с раз-

мери и маркировка съгласно фиг. 17. За олимпийски състезания игрището е с дъл-

жина 91,4 м и широчина 50 до 55 м. Маркировъчните линии влизат в размера на

игралното поле и се очертават с бял цвят и с широчина 7,5 см.

(2) Спортното поле и осигурителните ивици на състезателните игрища за хокей

на трева се затревяват, като се осигурява отводняването им чрез дренажна система.

(3) На 1 до 2 м от страничните линии на игралното поле се предвиждат ог-

ради с височина 25 см, а зад линиите на вратите - с височина от 45 до 50 см.

Фиг. 17.    Размери и маркировка на спортно поле за хокей на трева:

1. линия на вратата; 2. странична линия; 3. централна линия; 

4. 22,9-метрова линия; 5. кръг на удара; 6. знак за наказателния удар; 

7. врата; 8. мрежеста преграда; 9. осигурителна ивица
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(4) Зад вратите, на 4 м от линията на вратата, се проектират мрежести пред-

пазни прегради с височина най-малко 4 м и дължина най-малко 12 м.

(5) Вратите на игрището за хокей на трева са с размери съгласно фиг. 18. Те се из-

пълняват от дървени греди със сечение 5 х 7,5 см. Мрежата е метална, закрепена върху

метална рамка, като от вътрешната страна на вратата се прикрепва текстилна мрежа.

Фиг. 18. Врата за хокей на трева

(6) В ъглите на игралното поле, в двата края на централната линия и в двата края

на 22,9-метровите линии към терена се закрепват колчета от здрав материал с флагчета.

Чл.48. (1) Учебно-тренировъчната работа по хокей на трева може да се про-

вежда и на игрища с намалени размери до 50 х 81 м - за мъжете, до 35 х 70 м - за

жените и юношите-старша възраст, и до 30 х 60 м - за юношите-младша възраст.

(2) Настилката на тренировъчните игрища за хокей на трева може да бъде и

кортова, с осигурено отводняване.

(3) За тренировъчна работа се проектира дървена или стоманобетонна тре-

нировъчна стена с размери и маркировка съгласно фиг. 19.

Чл.49. Общата физическа подготовка по хокей на трева се провежда в сало-

ни с площ до 300 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.50. Ориентацията на игрищата за хокей на трева по дългата ос е север-

юг, с допустимо отклонение в двете посоки до 15°.

Фиг. 19.     Тренировъчна стена за хокей на трева
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Раздел ІХ
ТЕНИС НА МАСА

Чл.51. Състезанията по тенис на маса се провеждат в зали, в които се разпо-

лагат игралните площадки.

Чл.52. Игралната площадка за тенис на маса е с размери съгласно фиг. 20 и

се огражда с леки, падащи при блъскане огради (кошарки) в тъмен цвят. Огради-

те са с височина най-малко 0,75 м.

Фиг. 20.      Игрална площадка за тенис на маса: 1. игрална повърхност (маса);

2. игрално пространство; 3. ограда (кошарка); 4. места за съдиите

Чл.53.Настилката на залите, в които се провеждат състезания по тенис на маса, тряб-

ва да бъде гладка, нехлъзгава, твърдоеластична (лепен паркет, синтетична, от пресован

корк и др.). Настилката трябва да бъде с тъмен цвят и матова (неотразяваща светлина).

Чл.54. Игралните площадки за тенис на маса се съоръжават със стандартни

маси съгласно фиг. 21.

Фиг. 21. Маса за тенис: 1. странична линия; 2. крайна линия; 3. мрежа; 

4. стойки за окачване на мрежата; 5. централна линия
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Раздел Х
СКУОШ

Чл.55. (1) Скуошът се играе на "скуошкорт", като игралното поле обхваща
пода и ограждащите стени.

(2) Скуошкортовете се проектират:
1. със собствена покривна конструкция;
2. без покривна конструкция, когато са разположени в обща зала.

Чл.56. (1) Скуошкортовете се проектират с размери и маркировка съгласно
фиг. 22. Маркировъчните линии се очертават в червен цвят и с широчина 5 см.

(2) Челната стена на скуошкорта се проектира в долния край със звукова дъска (ре-
зонатор) с височина 48,2 см, изработена от перфориран шперплат и общита с ламарина.

(3) За влизане и излизане в скуошкорта в средата на задната стена се проек-
тира врата, отваряща се навътре. По рамката и плоскостта на вратата не се допус-
кат изпъкнали части.

(4) Задната стена на състезателните скуошкортове по правило се проектира
от прозрачен материал. Когато задната стена е от непрозрачен материал, местата
за съдиите и трибуните за зрителите се разполагат над нея.

Чл.57. Скуошкортовете трябва да отговарят на следните изисквания по от-
ношение на конструкцията, материалите и оцветяването:

1. стените се проектират масивни (тухлени, стоманобетонни) или сгло-
бяеми, поглъщащи звука от ударите на топката;

2. повърхността на стените трябва да е с гладка фактура, да осигурява
рязко рекуширане на топката и да е в бял цвят;

Фиг. 22.     Размери и маркировка на скуошкорт:
1. линия за горна игра; 2. линия за сервиса; 3. звукова (резонираща) дъска; 
4. места за сервиса; 5. трибуни за зрители при непрозрачна задна стена; 

6. трибуни за зрители при прозрачна задна стена
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3. настилката се проектира твърдоеластична, влагопоглъщаща и в свет-
ли тонове;

4. когато се предвижда покривна конструкция, таванът се обшива с дър-
во в светли тонове.

Чл.58. За спортно-тренировъчна и развлекателна дейност се допуска скуош-
кортовете да се проектират с плътни стени или като сглобяеми конструкции от
дърво или метал.

Раздел ХІ
ФУТБОЛ НА МАЛКО ПОЛЕ

Чл.59. Състезанията по футбол на малко поле се провеждат в специализира-
ни или многофункционални спортни зали.

Чл.60. (1) Игришето за футбол на малко поле се проектира с размери и мар-
кировка съгласно фиг. 23.

Фиг. 23. Размери и маркировка на игрище за футбол на малко поле: 1. стра-
нична линия; 2. голлиния; 3. централна линия; 4. наказателно поле; 5. точка на на-
казателен удар; 6. център; 7. врати; 8. зона за смени; 9. места за резервни играчи

(2) За международни срещи игралното поле трябва да има следните разме-
ри: дължина 38-42 м и широчина 18-22 м.

(3) Маркировъчните линии влизат в размера на игрището и са с широчина 8 см.
(4) Вратите са с размери съгласно фиг. 24. Те се изпълняват от странични вер-

тикални и напречна хоризонтална греда със сечение 8 х 8 см. На вратата се прикреп-
ва мрежа, опъната в долната си част (посредством огънати рамки или по друг начин).

(5) Повърхността на игралното поле трябва да бъде равна и гладка. Препоръч-
ва се настилката да се изпълнява от дърво или от синтетични еластични материали.

Чл.61. (1) За учебно-тренировъчната работа се допускат игрища с размери
най-малко 15 х 25 м.

(2) Когато голлиниите са с дължина от 15 до 16 м, радиусът на четвърт ок-
ръжността на наказателното поле е 4 м.

Фиг. 24. Изглед и размери на врата за футбол на малко поле
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Глава четвърта
ГИМНАСТИЧЕСКИ СПОРТОВЕ

Раздел І
СПОРТНА ГИМНАСТИКА

Чл.1. (1) Състезанията по спортна гимнастика се провеждат в специализи-

рани или многофункционални зали.

(2) Състезания по спортна гимнастика се провеждат на следните уреди:

1. за мъже - квадрат за земна гимнастика, кон с гривни, висилка, кон за

прескок, успоредка и халки;

2. за жени - квадрат за земна гимнастика, кон за прескок, смесена успо-

редка и греда.

Чл.2. (1) Игралните площи за провеждане на състезания по отделните уре-

ди на спортната гимнастика се провеждат с размери съгласно фиг. 1.

Фиг. 1. Уреди за спортна гимнастика при състезания:

А - квадрат за земна гимнастика (мъже и жени); Б - кон с гривни (мъже); 

В - висилка (мъже); Г - халки (мъже); Д - успоредка (мъже); 

Е - смесена успоредка (жени); Ж - греда (жени); З - кон за прескок (мъже); 

И - кон за прескок (жени); ТР - трамплин
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(2) За провеждане на състезания по спортна гимнастика поотделно за мъже

и за жени са необходими спортни полета с размери от 36 х 24 до 42 х 30 м. При-

мерно разполагане на уредите е показано на фиг. 2.

(3) За провеждане на смесени състезания (мъже и жени) по спортна гимнас-

тика се предвижда спортно поле с размери от 45 х 30 до 48 х 30 м. Разполагането

на уредите трябва да позволява разграничаване на състезателните зони за мъже и

за жени. Допуска се конят за прескок да бъде само един с обща пътека за засил-

ване и приземяване. Примерно разполагане на уредите е показано на фиг. 3.

(4) При международни състезания уредите се разполагат върху подиум с ви-

сочина от 0,9 до 1,1 м. В тези случаи състезателното поле за смесени състезания

трябва да бъде с размери 73 х 33,5 м. Примерно разполагане на подиумите и мес-

тата за съдиите е показано на фиг. 4.

(5) Настилката на състезателните и тренировъчните зали за спортна гимнас-

тика трябва да бъде нехлъзгава, твърдоеластична, звукопоглъщаща и топла (дю-

шеме от чамови дъски с широчина от 8 до 10 см и дебелина 2,4 см върху черно

дюшеме и 2 реда кръстосани бичмета или други настилки със същите качества).

(6) При провеждане на международни състезания за предсъстезателно заг-

ряване на спортистите се осигурява допълнителна площ до 600 м2.

Чл.3. Светла височина на залите за състезания по спортна гимнастика тряб-

ва да бъде най-малко 7,6 м.

Фиг. 2. Спортно поле за състезания по спортна гимнастика за мъже или

за жени поотделно: А - квадрат за земна гимнастика; Б - кон с гривни; 

В - висилка; Г - халки; Д - успоредка; Е - смесена успоредка (монтира се при

състезания за жени); Ж - греда (монтира се при състезания за жени); 

З-И - кон за прескок (заема различни положения и се ползва от мъже и жени)
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Фиг. 3. Спортно поле за смесени състезания по спортна гимнастика (мъ-

же и жени): А - квадрат за земна гимнастика (мъже и жени); Б - кон с гривни

(мъже); В - висилка (мъже); Г - халки (мъже); Е - смесена успоредка (жени); 

Ж - греда (жени); З - кон за прескок (мъже); И - кон за прескок (жени)

Фиг. 4. Спортно поле за смесени състезания по спортна гимнастика 

(мъже и жени) с уреди, разположени върху подиуми:

А - квадрат за земна гимнастика; Б - кон за гривни; В - висилка; Г - халки;

Д - успоредка; Е - смесена успоредка; Ж - греда (жени); З - кон за прескок (мъже);

И - кон за прескок (жени); с - съдия; г.с. - главен съдия; 

с.к. - съдийска колегия, официални лица
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Чл.4. (1) Учебно-тренировъчната работа по спортна гимнастика се провежда
по правило в специализирани зали, съоръжени със стационарни уреди. Залите се
проектират с размери от 24 х 30 до 30 х 60 м и със светла височина най-малко 6,5 м.

(2) Освен с основните гимнаситчески уреди тренировъчните зали се съоръжават
и с тренажорни устройства и уреди като батути, висащи роторни и плъзгащи се лон-
жи, станка за хореография, настенни огледала, шведски стени, върлини и въжета за ка-
терене, коза с гривни, постелки (2 х 1 м), дунапренови блокове (3 х 1,8 х 0,5 м) и др.

(3) Общата физическа подготовка по спортна гимнастика се провежда в са-
лони или на отделна площ в тренировъчните зали от 250 до 300 м2, съоръжени с
уреди и тренажорни устройства.

Чл.5. Ориентацията на залите по спортна гимнастика трябва да осигурява
странично естествено осветление от изток и север. Естественото осветление в за-
лите трябва да започва най-малко на 2 м от пода.

РАЗДЕЛ ІІ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Чл.6. (1) Състезанията по художествена гимнастика се провеждат в специа-
лизирани или многофункционални зали.

(2) Състезания по художествена гимнастика се провеждат по следните дисциплини:
1. индивидуални съчетания с уреди: въже, обръч, топка, бухалки, лента,

и без уред;
2. ансамблови съчетания с уреди (6 състезателки).

Чл.7. (1) Международните състезания по художествена гимнастика се про-
веждат върху два терена (килими тип "персийски").

(2) Размерите на състезателното поле са дадени на фиг. 5.

Фиг. 5. Състезателно поле за художествена гимнастика: 1. гимнастичес-

ки терен; 2. ръководство на състезанието - главен съдия, арбитър, секретари,

информатор, времеизмервач и др.; 3. съдии на отделните уреди; 4. съдия на ли-

ниите; 5. лекар; 6. корепетитор с пиано; 7. места за изчакващи състезателки,

треньори, журналисти, теле- и кинорепортери и др.; 8. информационни табла
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(3) Светлата височина на залата за състезания по художествена гимнастика
трябва да бъде най-малко 12,5 м.

Чл.8. При провеждане на състезания се осигурява допълнителна площ (изолира-
на от състезателната или отделна зала с директна връзка със състезателната) с размери,
достатъчни за разполагане на най-малко два терена, и светла височина най-малко 10 м.

Чл.9. (1) Учебно-тренировъчната работа по художествена гимнастика се
провежда по правило в специализирани зали с размери съгласно фиг. 6 и светла
височина най-малко 12,5. Допуска се провеждане на учебно-тренировъчна рабо-
та и в универсални зали.

(2) За увеличаване на пропускателната способност и осигуряване на самос-
тоятелен музикален съпровод тренировъчната зала се разделя на две части със
сгъваема звукоизолираща преграда (стена или завеса).

(3) Към специализираните комплекси по художествена гимнастика се предвиждат:
1. салон за хореография с площ до 600 м2 и с най-малка светла височи-

на 6 м, съоръжен със станка за хореография и настенни огледала;
2. салон за обща физическа подготовка с площ до 600 м2 и с най-малка

светла височина 6 м, съоръжен с тренажорни устройства и уреди като
гимнастически греди и скрин, дюшечета, миниджим, шведски стени,
медицински топки, гирички, щанги и др.

(4) Настилката в тренировъчните зали и салоните за хореография и за обща
физическа подготовка трябва да бъде нехлъзгава, твърдоеластична, звукопоглъ-
щаща и топла (дюшеме или паркет върху черно дюшeме и 2 реда кръстосани бич-
мета или други настилки със същите качества). Подовата настилка в тренировъч-
ните зали се покрива с мокет, върху който се поставят гимнастическите терени.

Чл.10. Към специализираните зали по художествена гимнастика се пред-
виждат съблекални, оразмерени за по 10 души:

1. към зали за международни състезания - най-малко 15 броя;
2. за други състезателни зали - най-малко 6 броя;
3. за тренировъчни зали - най-малко 3 броя.

Фиг. 6. Тренировъчна зала по художествена гимнастика:
1. гимнастически терен; 2. площ за отработване на отделните елементи; 

3. работно място на треньора; 4. корепетитор с пиано; 5. настенни огледала; 
6. сгъваема стена (завеса)
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Раздел ІІІ
СПОРТНА АКРОБАТИКА

Чл.11. (1) Състезанията по спортна акробатика се провеждат в специализи-

рани или многофункционални зали.

(2) Състезанията по спортна акробатика включват:

1. акробатични скокове за мъже и жени;

2. групова акробатика.

Чл.12. (1) Състезателното поле по спортна акробатика включва акробатична пъ-

тека и гимнаситчески квадрати с размери и примерно разположение съгласно фиг. 7.

Фиг. 7. Състезателно поле за спортна акробатика:

А - акробатична пътека; І зона за засилване; ІІ зона за изпълняване на скоковете;

ІІІ зона за приземяване; Б - гимнастически квадрат; В - квадрат за загряване; 

1. съдии и арбитър; 2. ръководство на състезанието, жури д'апел, 

официални лица; 3. лекар

(2) Акробатичните скокове се изпълняват на акробатична пътека, очертана с

бели линии с широчина 5 см.

(3) Зоната за приземяване при акробатичните скокове се настила с преносими

дюшеци от мек и пружиниращ материал (дунапрен, поролон или други подобни) с

дебелина от 20 до 30 см и се покрива с общ калъф от здрав текстилен материал.

(4) Комбинациите в груповата акробатика се изпълняват върху гимнаситчес-

ки квадрат тип "Ройтер".

Чл.13. Светлата височина на залите за състезания по спортна акробатика

трябва да бъде най-малко 9 м.
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Чл.14. Учебно-тренировъчната работа по спортна акробатика се провежда в

специализирани зали с размери най-малко 24 х 42 м и височина най-малко 9 м.

Примерно разполагане на уредите за спортна акробатика, на уредите за обща фи-

зическа подготовка и допълнително съоръжаване е показано на фиг. 8.

Чл.15. Настилката на залите за състезания и тренировъчна работа по спорт-

на акробатика трябва да бъде нехлъзгава, твърдоеластична и звукопоглъщаща

(дюшеме от чамови дъски с дебелина 2,4 см върху черно дюшеме и 2 реда кръс-

тосани бичмета или други настилки със същите качества).

Фиг. 8. Тренировъчна зала за спортна акробатика:

1. гимнастически квадрати; 2. акробатична пътека; 3. яма за приземяване (на-

пълнена с дунапренови изрезки) с размери 5 х 5 м и дълбочина 1,7 м с две лонжи;

4. вкопан батут в яма с лонжи; 5. обикновен батут с размери 2,7 х 4,5 м; 

6. скочища - дунапренови дюшеци с размери 2 х 3 м и дебелина 1 м с трамплини;

7. малък батут; 8-9. настенни огледала и станка за хореография; 

10. шведска стена; 11. гладиатор; 12. гимнастическа коза (скрин); 

13. подиум с размери 3 х 3 м за вдигане на тежести; 14. висилка; 15. успоредка;

16. халки; 17. въжета и върлини за катерене; 18. маса с радиоуредба
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Глава пета
ТЕЖКА АТЛЕТИКА

РАЗДЕЛ І
БОРБА

Чл.1. Състезанията по борба, които включват борба класически и свободен

стил и самбо, се провеждат на открити площадки или в зали.

Чл.3. (1) Схватките по борба се провеждат върху тепих с квадратна или ос-

моъгълна форма, вписана в квадрат.

(2) Размерите и маркировката на тепиха и общата площ за състезанията по

борба са показани на фиг. 1. Размерите, дадени в скоби на фигурата, се отнасят за

тренировъчен тепих.

(3) При провеждане на състезания се ползват едновременно 2, 3 или 4 тепи-

ха с разстояние между тях най-малко 1,5 м.

Фиг. 1. Тепих (спортно поле) за борба: А - игрално поле; 

Б - помощно (осигурително) поле; І - център на тепиха - бяла точка, обиколена

с червена ивица; ІІ - център на борбата; ІІІ - зона на пасивност - червена ивица;

ІV - син и червен ъгъл за почивка на борците; 1. председател на тепиха, секре-

тар, времеизмервач, осведомител и др.; 2. арбитър на тепиха; 

3. страничен съдия; 4. лекар; 5. информационно табло
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(4) Тепихите се изпълняват от дюшечета с дебелина от 4 до 6 см, които се

покриват с общ калъф от здрав и мек текстилен материал, влагонепроницаем, поз-

воляващ измиване и дезинфекциране.

(5) За подобряване на видимостта тепихите могат да се разполагат върху мон-

тажни подиуми с височина до 1,1 м. В тези случаи при широчина на помощното по-

ле, по-малко от 2 м, страниците на подиума трябва да бъдат скосени под ъгъл 45°.

Чл.3. (1) Всеки състезателен тепих се съоръжава с технически средства за

отчитане на резултатите и времето.

(2) При състезания се осигуряват теглилки за установяване теглото на със-

тезателите.

Чл.4. Светлата височина над тепиха за борба е най-малко 4 м.

Чл.5. (1) Учебно-тренировъчната работа по борба може да се провежда на

открито и в специализирани или многофункционални зали.

(2) Размерите на специализираните зали и необходимите площи за силова

подготовка са дадени в табл. 1.

Таблица 1

(3) Допуска се помощното поле да бъде с широчина, по-малка от 1,2 м, като

съседните на тепиха стени се тапицират на височина най-малко 1,8 м от пода.

(4) В тренировъчните зали по борба се предвижда допълнително съоръжа-

ване - различни по големина чували и чучули, шведска стена, настенни огледала,

лежанки, теглилки и др.

Чл.6. Естественото осветление в залите по борба трябва да започва най-мал-

ко на 1,8 м от пода.

Чл.7. За силовата подготовка на борците се предвижда допълнителна площ,

съоръжена с уреди и тренажорни устройства, съгласно таблца 1.

Брой тепихи Най-малки размери на залата (м) Площ за силова подготовка (м
2
)

1 15 х 15 160

2 или 1 общ с две 18 х 24

отделни полета 18 х 30

3 18 х 36 200

160
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Раздел ІІ
ДЖУДО

Чл.8. Състезанията по джудо се провеждат в зали.

Чл.9. (1) Размерите, маркировката и оцветяването на спортното поле и об-

щата площ за състезанията по джудо са показани на фиг. 2.

Фиг. 2. Спортно поле за джудо: І - игрално поле в бял или зелен цвят; 

ІІ - предпазна (осигурителна) площ в зелен цвят; ІІІ - опасна зона в червен цвят;

1. арбитър; 2. странични съдии; 3. съдийска маса с главен съдия, секретар, съ-

дия за информационното табло, говорител и лекар; 4. съдия за времето с гонг

и раздаване на червен и бял колан на състезателите; 5. информационно табло

(2) При провеждане на състезания едновременно върху две или повече по-

лета широчината на предпазната площ между тях може да се намали до 2,5 м.

(3) Спортното поле се състои от дюшечета "татами" от пресована оризова

слама с размери 2 х 1 м, дебелина от 6 до 7 см, облечени със здрава (памучна или

синтетична) текстилна материя. Полето се разполага върху пружиниращ дървен

подиум с височина до 1 м.

(4) Всяко състезателно поле се съоръжава с технически средства за отчита-

не на резултата и времето.
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Чл.10. Светлата височина над спортното поле е най-малко 4 м.

Чл.11. (1) Учебно-тренировъчната работа по джудо се провежда в специали-

зирани и други зали.

(2) Размерите на специализираните зали и необходимите площи за обща фи-

зическа подготовка са дадени на табл. 2.

Таблица 2

(3) Настилката на специализираните тренировъчни зали се проектира пружини-
раща, твърдоеластична (дюшеме върху тройно кръстосани бичмета върху автомобил-
ни губи, метални пружини и др.). В неспециализирани зали с твърди настилки вмес-
то "татами" се използват гимнастически дюшеци, облечени в общ калъф от здрава
текстилна материя, или рулонни дунапренови дюшеци, свързани с лепеща лента.

(4) Строителните конструкции в залата на разстояние, по-малко от 3 м от опас-
ната зона на спортното поле, се тапицират на височина най-малко 1,8 м от пода.

(5) В тренировъчните зали се предвижда допълнително съоръжаване - швед-
ска стена, настенни огледала, въжета за катерене, теглилка, гонг или камбанка,
информационно табло, чучули и др.

Чл.12. Естественото осветление в залите по джудо трябва да започва най-
малко на 1,8 м от пода.

Чл.13. За обща физическа подготовка по джудо се предвижда площ съглас-
но табл. 2, съоръжена с уреди и тренажорни устройства.

Раздел ІІІ
БОКС

Чл.14. Състезанията по бокс се провеждат върху ринг предимно в зали.
Чл.15. (1) Размерите и съоръжаването на ринга за състезанията по бокс са

показани на фиг. 3.
(2) Общата площ за състезания по бокс на един ринг е показана на фиг. 4.
(3) Платформата на ринга се проектира като дървена или метална конструк-

ция. Подът се покрива с мека, еластична настилка (кече, гума и др.) с дебелина от
1,5 до 1,9 см. Върху настилката се опъва здрава текстилна материя (брезент).

(4) Ъгловите стълбчета и възглавниците в двата противоположни ъгъла на
ринга се оцветяват съответно в синьо и червено, в останалите два - в бяло.

(5) Платформата на ринга трябва да бъде най-малко на 5 м от трибуните за
зрителите.

(6) При състезания могат да се ползват едновременно два ринга, като полу-
финалите и финалите се провеждат на един ринг.

Чл.16. (1) Учебно-тренировъчната работа по бокс се провежда в специали-

зирани зали с размери съгласно табл. 3.

(2) Допуска се размерите на тренировъчния ринг да се не по-малко 4,9 х 4,9 м.

(3) Платформата на тренировъчния ринг може да бъде монтирана на височи-

на от 15 до 25 см от пода.

(4) Разстоянието от ринга до строителната конструкция на залата е най-малко 1,5 м.

Брой тепихи Най-малки размери на залата (м) Площ за силова подготовка (м
2
)

1 18 х 18 160

2 18 х 30 200
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Фиг. 3. Състезателен боксов ринг: А - платформа; Б - ринг; 
1. три реда въжета, облечени с плат; 2. съединителни ленти, по 2 на всяка страна;

3. ъглови стълбчета; 4. обтегач за прикрепване на въжетата към ъгловите
стълбчета; 5. Ъглова възглавница; 6. стълби за състезателите и треньорите;

7. стълба за ринговия съдия и лекаря

Фиг. 4. Обща площ за състезания на един ринг: 1. секунданти (треньори); 
2. рингов съдия; 3. странични съдии; 4. главен съдия, секретар, информатор; 

5. времеизмервач с гонг; 6. служебни лица; 7. водачи на отборите; 
8. чакащи съдии; 9. лекари; 10. журналисти
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Таблица 3

Фиг. 5. Основни тренировъчни боксьорски уреди с необходимата работна

площ: 1. пневматична круша на платформа; 2. боксов чувал; 3. двойно окачена

топка на ластици "пънгчингбал"; 4. стояща круша на спираловидна пружина

Брой на ринговете Най-малки размери на залата (м) Площ за силова подготовка (м
2
)

1 12 х 12 160

2 12 х 18 200

3 12 х 24 200
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(5) Към всеки тренировъчен ринг се предвижда набор от тренировъчни бок-

сьорски уреди и устройства (2 до 3 "пънгчингбал", от 2 до 3 кожени боксови чу-

вала, от 2 до 3 пневматични круши на платформа, 2 броя тежки круши, 2 броя

стенни възглавници, 2 броя стенни експандери, шведска стена, наклонена стълба

за физически упражнения, настенни огледала, сигнални часовници, гонг, тегличи

и др.). Необходимата площ за основните боксьорски уреди е дадена на фиг. 5.

(6) В залите за учебно-тренировъчна работа се предвижда свободно прост-

ранство с площ от 100 до 120 м2 за загряване и технически тренировки.

(7) Учебно-тренировъчната работа може да се провежда на открити площадки

с размери най-малко 12 х 18 м за един ринг и най-малко 18 х 30 м - за два ринга.

Чл.17. Естественото осветление на залите за бокс трябва да започва най-

малко на 1,8 м от пода.

Чл.18. Общата физическа подготовка по бокс се провежда съгласно табл. 3

в салони или в залата за тренировъчна работа на площ, съоръжена с уреди и тре-

нажорни устройства.

Раздел ІV
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

Чл.19. Състезанията по вдигане на тежести се провеждат върху подиуми в зали.

Чл.20. (1) Размерите на подиума и общата плащ за състезания по вдигане на

тежести са дадени на фиг. 6.

(2) Подиумът са проектира от здрав и твърд материал (дърво или пластмаса)

с височина от 5 до 15 см, покрит с нехлъзгава настилка, осигуряваща добро сцеп-

ление с обувките на състезателите.

Фиг. 6. Състезателен подиум за вдигане на тежести: 1. подиум; 

2. старши съдия; 3. странични съдии; 4. съдийски състав - секретар, 

времеизмервач, информатор, лекар и др.; 5. информационно табло
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Чл.21. Основното съоръжаване на площта за състезания по вдигане на те-

жести в залата включва:

1. най-малко две щанги, поставки за дисковете на щангите и сандъчета

с магнезий и колофон;

2. най-малко две теглилки за състезателите и щангите;

3. съдийска сигнализационна система, електрически часовник с голям

циферблат и съоръжения за информация на състезателя и зрителите

(информационни табла, радиоуредба и др.);

4. стълбичка за награждаване на победителите.

Чл.22. При състезания по вдигане на тежести се осигуряват допълнително:

1. зала за загряване на състезателите, съоръжена с подиуми с размери

най-малко 3 х 3 м за всеки 5 до 7 състезатели, с щанги, радиоуредба,

информационно табло, теглилка и др.;

2. сауна с теглилка.

Чл.23. (1) Учебно-тренировъчната работа по вдигане на тежести се провежда в

специализирани зали. Размерите и съоръжаването на залите се определят в зависи-

мост от броя на едновременно трениращите, като за 10 до 15 спортисти се предвиж-

да по един подиум и отделно от 150 до 200 м2 площ за обща физическа подготовка.

(2) Тренировъчните подиуми се изпълняват като състезателните, но с разме-

ри 3 х 3 м, или се вграждат в подовата конструкция на залата съгласно фиг. 7.

(3) В тренировъчните зали се предвижда най-малко един подиум с размери

като на състезателните.

(4) Подовата конструкция на тренировъчната зала се проектира отделна

(плаваща) от конструкцията на сградата.

Чл.24. Площта за обща физическа подготовка се съоръжава с уреди и трена-

жорни устройства.

Фиг. 7. Вграден подиум за вдигане на тежести: А - разрез; Б - план; 

1. гумен лист с дебелина 2 см; 2. набор от бичмета с размери 4 х 10 см, 

скрепени с болт; 3. гумена подложка с дебелина от 2 до 3 см
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Глава шеста
ФЕХТОВКА

Чл.1. Състезанията по фехтовка се провеждат в зали с три вида оръжия - ра-

пира, шпага и сабя.

Чл.2. (1) Размерите и маркировката на спортното поле за фехтовката са по-

казани на фиг. 1.

(2) Пътеките за фехтовка се изпълняват от твърдоеластична настилка (дър-

во, корк, каучук или синтетичен материал), покрита с еднородна електропроводи-

ма материя (метал, метална мрежа и др.). При състезания с рапира и шпага тушо-

вете се отчитат с електрически контролен апарат.

(3) Съществува тенденция за въвеждане на електрическо отчитане на тушо-

вете и при състезанията със сабя.

(4) Пътеките се устройват:

1. върху пода на залата - стационарни (при специализираните зали) и

инвентарни, които се съхраняват в навито положение в гнезда в пода

или в кутии, прикрепени към стените (при универсалните зали);

2. върху монтажни дървени платформи, към които при необходимост се

закрепва електропроводима материя;

3. върху подиум с широчина 3 м и височина 0,3 м, късите страни на който за-

вършват с рампи с наклон 1:6 до 1:10 - за провеждане на финалните двубои.

При необходимост целият подиум се покрива с електропроводима материя;

4. допуска се в зали с нехлъзгав, твърдоеластичен под пътеката за със-

тезания по дисциплината сабя да се очертава върху настилката с бяла

линия с широчина 5 см.

Фиг. 1. Спортно поле за фехтовка с нормална пътека за трите вида оръжия:
Ц - централна линия (непрекъсната); ЗБ - линия за поставяне за бой (плътна);
ПР.Р - предупредителна линия за рапира (по 30 см от всяка страна на пътека-
та); ПР.ШС - предупредителна линия за шпага и сабя (по 30 см от всяка стра-

на на пътеката); ЗПР.РСШ - задна линия за рапира, сабя и шпага (плътна); 
О - удължение за отстъпване; А - маса с апарат за автоматичен контрол на
тушовете; 1. места за времеизмервачи, маркьори, секретар на състезанието,

отговорник на апарата; 2. старши съдия; 3. помощник съдия;
4. места за изчакващи състезатели, треньори и масажисти
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(4) При състезания се предвиждат 18 до 24 пътеки, разположени в 2 до 3 ре-
да. Примерно разположени на един ред фектовални пътеки е показано на фиг. 2.

(5) Двубоите със сабя, при които не е въведено електрическо отчитане на ту-
шовете, се съдийстват от петима съдии - един главен съдия и по двама помощник
съдии за всяка половина на пътеката.

Чл.3. При електрическо отчитане на тушовете фехтовалната пътека се съо-
ръжава с:

1. електрически контролен апарат за регистриране на тушовете със са-
мостоятелно (акумулаторно) електрозахранване;

2. система за ролки за въздушно поддържане личния шнур на фехтовчи-
ка и кабелите, свързващи апарата с фехтовчика;

3. информационно табло за състезателите, съдиите и зрителите, повта-
рящо сигналите, регистрирани от апарата, и монтирано на подходяща
височина над пътеката.

Чл.4. (1) Учебно-тренировъчната работа по фехтовка се провежда в зали с
размери в зависимост от предвиждащия се брой на пътеките, като разстоянието
между тях е най-малко 3,5 м.

(2) Залите трябва да имат светла височина най-малко 4 м.
(3) На допълнителна площ в тренировъчните зали се предвижда обзавежда-

не на чучули за упражнение със сабя, мишени за упражнение с рапира, стенни
мишени, настенни огледала, стойки за оръжието, гимнастически пейки, часовни-
ци, радиоуредба и др.

Чл.5. Общата физическа подготовка по фехтовка се провежда в салони с
площ до 250 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.6. Естественото осветление не трябва да заслепява състезателите (да ид-
ва странично от север-североизток или да е горно дифузно).

Фиг. 2. Разполагане на фехтовални пътеки в зала (при състезания):

1. техническо ръководство на състезанието; 2. маса с 2 апарата за електри-

ческо регистриране на тушовете; 3. старши съдия на двубоя; 

4. помощник съдии при двубой със сабя
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Глава седма
ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

Раздел І
ПЛУВАНЕ

Чл.1. Плувните спортове се практикуват в открити и покрити басейни.

Чл.2. (1) Състезанията по плуване се провеждат в басейни с:

1. дължина на водното корито 50 и 25 м;

2. широчина на водното корито най-малко 21 м (8 коридора);

3. дълбочина на водата най-малко 1,8 м.

(2) Размерите и маркировката на състезателните басейни са показани на фиг. 1.

Дължината на коридорите се измерва между повърхностите на контактните плочи за

електронно измерване на резултатите.

(3) Напречните стени на басейните се проектират вертикални и успоредни по-

между си при допустимо отклонение +3 см от номиналната дължина на басейна.

(4) Повърхността на стените на басейните трябва да бъде изпълнена от нех-

лъзгав материал най-малко на 0,8 м под нивото на водата.

(5) Контактните плочи за електронно измерване на резултатите се монтират

върху напречните стени на басейна в ос на всеки коридор. Контактните плочи са

с широчина 2,4 м, височина 0,9 м и дебелина най-много 2 см. Те трябва да бъдат

в светъл цвят, кантирани с черна рамка с широчина 2,5 см, и с нанесена марки-

ровка, еднаква с тази на напречните стени на басейна.

Фиг. 1. Състезателен басейн: А - план; Б - надлъжен разрез; 

1-8 - плувни коридори; 9. маркировъчни въжета; 10. указател за обръщане; 

11. указател за фалстарт
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(6) На 1,2 м под нивото на водата върху надлъжните и напречните стени на

басейна се предвижда праг или стъпало за почивка с широчина от 0,15 до 0,20 м

съгласно фиг. 2.

Фиг. 2. Примерни решения на преливници в равнината на обходните пътеки:

1. преливник; 2. сифон за канализацията; 3. обходна пътека; 4. стъпало за почивка

(7) Наклонът на дъното на басейните е от 1 до 3% към приемниците за изти-

чане на вода.

(8) По надлъжните стени на басейните се проектират преливници. Прелив-

ници се допускат и по напречните стени при условие, че не създават затруднение

при ползване на стартовите блокчета. По правило се прилагат преливници в рав-

нината на обходните пътеки съгласно фиг. 2.

(9) Стартовите блокчета с ръкохватки за стартиране при плуване по гръб (хо-

ризонтални и вертикални) се предвиждат по едната или по двете напречни стени

на басейна. Стартовите блокчета се оразмеряват съгласно фиг. 3.

(10) Стълбичките за влизане и излизане от водата се проектират за всяка от над-

лъжните стени на басейна - по 3 броя за 50 метров, по 2 броя за 33,33 и 25-метров ба-

сейн и по 1 брой за басейни с дължина под 25 м. Стълбичките не трябва да излизат

от плоскостта на стената. Примерни решения на стълбички са показани на фиг. 4.

(11) Плувните коридори се очертават върху водната повърхност на басейна

посредством коридорни въжета с нанизани плавоци.

(12) Напречно на коридорите, на 5 м от всяка напречна стена, на стойки с ви-

сочина 1 м над нивото на водата, се предвиждат указатели за обръщане при плу-

ване на гръб - въжета с флагчета.

(13) Напречно на коридорите, на 15 м от стартовата стена и най-малко на 1,2

м над нивото на водата, се предвижда въже за фалстарт, опънато на стойки чрез

механизъм за бързото му освобождаване.

(14) Маркировката на плувните коридори върху дъното и напречните стени

на басейна се изпълнява от контрастен по цвят материал съгласно фиг. 5.
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Фиг. 3. Стартови блокчета - оразмеряване и примерни решения:
А - стартово блокче с хоризонтална ръкохватка за стартиране при плуване по

гръб; В - стартово блокче с вертикална ръкохватка; 1. стартово блокче; 
2. ръкохватки; 3. контактна плоча (перфорирана); 4. преливник; 5. номерация
върху четирите страни на стартовото блокче; 6. маркировка на коридорите

върху контактните плочи; 7. маркировка на коридорите върху стена на басейна

Фиг. 4. Стълбички - оразмеряване и примерни решения:

А - стълбичка със стъпала в плоскостта на стената; В - стълбичка в ниша; 

1. стъпало за почивка (по цялата дължина на стените на водното корито)
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Чл.3. (1) По периферията на водното корито на басейните се проектират обход-
ни пътеки. Размерите на обходните пътеки при покритите басейни са дадени в табл. 1.
При откритите басейни широчината на обходните пътеки може да се увеличи до 2 м,
като общата им площ се оразмери на 75 до 100% от повърхността на водното корито.

Таблица 1

Фиг. 5. Маркировка на плувните коридори: А - върху напречните стени на

басейна; Б - върху дъното на басейна; 1. стартово блокче; 2. насочващи линии

в тъмен цвят с широчина от 0,2 до 0,3 м; 3. напречни линии; 4. коридорни въ-

жета с нанизани плавоци; 5. контактна плоча (с пунктир)

Местоположение на обходните пътеки Широчина (м), мерена от ръба на коритото

Край надлъжните стени на басейна и напречната 

стена без стартови блокчета

Край стартовата стена на басейна най-малко 4

Край стените на басейн със съоръжения за скокове най-малко 4

Между челните стени на съседно разположени 

басейни за плуване и скокове

Между стените на съседно разположени детски и 

друг вид плувен басейн

най-малко 1,5

най-малко 5

най-малко 3
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(2) Обходните пътеки се проектират са напречен наклон от 4 до 5% към во-
досборните съоръжения.

(3) На подходите от съблекалните към обходните пътеки на басейна се пред-
виждат крачни корита с широчина най-малко 1,5 м, дължина най-малко 1,8 м и
дълбочина 15 см. Крачните корита се съоръжават с принудителни душове.

Чл.4. Към басейните могат да се предвиждат илюминатори за пряко наблю-
дение на плувците, за монтиране на телевизионни камери, подводно осветление
и др. Илюминаторите имат правоъгълна форма с широчина от 1 до 2 м и височи-
на от 0,35 до 0,6 м или кръгла форма с диаметър от 0,35 до 0,6 м. Илюминатори-
те се разполагат върху надлъжните стени на басейна в дълбоководната част на
разстояние 3 м от напречната стена и на дълбочина от 0,6 до 0,8 м под нивото.

Чл.5. Светлата височина на покритите басейни трябва да бъде най-малко:
1. 6 м - за 50 метровите басейни;
2. 5,5 м - за 33,33 и 25-метровите басейни;
3. 4,2 м - за учебни басейни;
4. 3,6 м - за детските басейни и за басейни за начинаещи.

Чл.6. Универсалните басейни се проектират за състезания и тренировъчна
работа по плувни спортове. Басейните са с правоъгълна форма на водното кори-
то и с размери 12 х 15 х 33,33, 21 х 33,33, 21 х 50 и 25 х 50. Надлъжният профил
на универсалните басейни е показан на фиг. 6.

Чл.7. (1) Учебно-тренировъчната работа по плуване се провежда в състеза-
телни или в тренировъчни басейни. Тренировъчните басейни могат да имат раз-
мери съгласно табл. 2.

Таблица 2

Фиг. 6. Универсални басейни: 1, 2 и 3 - надлъжни профили на басейните с дъл-

жина съответно 50, 33,33 и 25 м; ВТ=30 м - необходима дължина за устройване на

спортно поле за водна топка; J=6÷12 м, А=1,5÷4,25 м, Н=3,8÷5 м - определят се в

зависимост от вида и взаимното разположение на съоръженията за скокове

Брой и широчина на Свободни ивици извън 

дължина широчина плувните коридори (м) плувните коридори (м)

16,66 10 4 х 2,30 2 х 0,40

25 11,5 5 х 2,40 2 х 0,25

15 6 х 2,40 2 х 0,30

33,33 16,66 6 х 2,50 2 х 0,80

50 21 8 х 2,50 2 х 0,50

25 10 х 2,50 Без свободни ивици

Водно корито (м)
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(2) Дълбочината на водата при стартовата стена е най-малко 1,8 м. Допуска

се намаляване на дълбочината при напречна стена и стартови блокчета до 1,35 м.

Надлъжните профили на тренировъчните басейни са показани на фиг. 7.

Фиг. 7. Учебно-тренировъчни басейни: 1. надлъжен профил при една 
стартова стена; 2. надлъжен профил при две стартови стени

(3) По отношение на маркировката стените, преливниците, стълбичките и
стартовите блокчета на тренировъчните басейни трябва да отговарят на изисква-
нията на състезателните.

Чл.8. (1) За провеждане на оздравително-закалителни и развлекателни дей-
ности и за обучение на начинаещи плувци се проектират специализирани басейни.

(2) Детските басейни се проектират с кръгла или овална форма на коритото,
с обща площ до 150 м2 и дълбочина на водата 0,2 до 0,5 м. 

(3) Басейните за начинаещи се проектират с площ от 100 до 1000 м2 и дъл-
бочина на водата от 0,8 до 1,25 м. Най-малко две от стените в по-дълбоката част
на коритото се предвиждат успоредни разстояния между тях 12,5, 20 или 25 м за
устройване на коридори. Влизането в басейна се осъществява чрез стъпала с ви-
сочина 10 см, разположени в най-плитката част на коритото.

(4) Басейните с вълни се проектират с правоъгълна форма и с размери на
тренировъчните басейни. Те се съоръжават с устройства за създаване на вълни,
разположен в една от челните стени на водното корито. Надлъжният профил на
басейн с вълни е показан на фиг. 8.

(5) Басейните с подвижно дъно (фиг. 9) се проектират за многофункционално
ползване от деца, начинаещи и за тренировъчна и състезателна дейност. Подвиж-
ността на дъното се осъществява чрез хидравлични или механични устройства.

(6) При откритите плувни басейни, предназначени за целогодишно ползване
(със затопляне на водата през зимата), се проектират водни канали с широчина от
1,2 до 2,2 м и дълбочина от 0,9 до 1 м (за деца от 0,5 до 0,6 м) за директно преми-
наване на плувците от сградата със съблекалните във водното корито. Каналите
се включват в надлъжните стени към плитката част на басейна. За предпазване
проникването на студен въздух в сградата със съблекалните над каналите, на ни-
во на водата, се предвиждат преградни завеси.

Фиг. 8. Басейн с вълни - надлъжен профил
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Чл.9. (1) Към покритите плувни басейни се проектират салони за сухи тре-

нировки и за обща физическа подготовка. Площта на салоните се определя в про-

цент от площта на басейна, както следва:

1. от 45 до 50% - за басейни до 500 м2;

2. от 35 до 50% - за басейни от 500 до 1000 м2;

3. от 20 до 25% - за басейни над 1000 м2.

(2) Салоните за обща физическа подготовка се съоръжават с уреди и трена-

жорни устройства. При наличие на съоръжение за скокове във вода се предвиждат

допълнително акробатическа пътека, батути, гимнастически трамплин с яма и др.

Чл.10. Откритите плувни басейни се ориентират по надлъжната си ос в по-

сока север-юг до северозапад-югоизток.

Фиг. 9. Басейн с подвижно дъно - надлъжен профил

Раздел ІІ
СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА

Чл.11. (1) Състезанията по скокове във вода се провеждат в открити и пок-

рити басейни по следните дисциплини:

1. скокове от трамплин с височина 3 м;

2. скокове от кула с височина 10 м.

(2) Скоковете от трамплин с височина 1 м и от платформи на кула с височи-

на 1, 3, 5 и 7,5 м се практикуват при учебно-тренировъчна работа.

(3) Трамплините са с височина 1 и 3 м над водната повърхност и се състоят

от опорна конструкция и инвентарна еластична дъска за скокове (фиг. 10).

(4) Кулите за скокове във вода са стационарни конструкции с платформи на

1, 3, 5, 7,5 и 10 м над водната повърхност.

Фиг. 10. Трамплини: 1. опорна конструкция; 2. дъска; 3. опорна ролка с 

дължина 0,7 м; 4. хомут за укрепване на дъската към опорната конструкция
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(5) Платформите представляват твърди площадки, покрити с еластичен, нех-

лъзгав материал. Размерите на платформите са дадени в табл. 3.

Таблица 3

(6) Челото на платформата към басейна е вертикално или наклонено под
ъгъл 10° към стената на басейна и с дебелина най-много 20 см.

(7) Платформите, с изключение на еднометровите, се обезопасяват отзад и от две-
те страни с парапет с височина 1 м, с отстъп на 0,8 м от предното чело на платформата.

(8) Достъпът до платформите се осигурява чрез неподвижни обезопасени
стълби, включително и в случаите, когато се предвижда асансьор.

Чл.12. (1) Водното корито на специализираните басейни за скокове във вода
се оразмерява в зависимост от комплектността на съоръженията за скокове по
табл. 4, фиг. 11 и 12.

Таблица 4

Фиг. 11. Взаимно разположение на съоръженията за скокове и оразмеря-
ване на водното корито: 1. надлъжен разрез; 2. напречен разрез; 

а - вертикална ос на съоръжението за скокове; тр - трамплин; пл - платформа

широчина дължина дълбочина

“А” По 1 брой трамплини на 1 и 3 м и кула за 

скокове с платформи на 1, 3, 5, 7,5 и 10 м

“Б” По 2 броя трамплини на 1 и 3 м и кула за от 15 до 17,75 или 20,  

скокове с платформи на 1, 3, 5, 7,5 и 10 м когато се предвижда 

провеждане на състезания

 по синхронно плуване

20 4,75

Комплектност на съоръженията Размери на водното корито (м)

за скокове във вода

13,5 от 15 до 17,75 4,75

Платформа на височина (м) Широчина (м) Дължина (м)

1 0,6 4

3 1,5 4

5 и 7,5 1,5 6

10 2 6
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Таблица 5

Забележки:
1. За ос на съоръжението се приема перпендикулярът, който преминава през челото на

съоръжението по неговата надлъжна ос.
2. Допустимите отклонения при височината на съоръженията за скокове са: ± 0,1 за

трамплините +0,1 за платформите.

Фиг. 12. Водни корита на специализирани басейни за скокове във вода 

при комплектност "А" и "Б" на съоръженията за скокове

Обозначе- Взаимно разположение Условно 

ния към на съоръженията и обозначение

фигурите разстоянията Размер 1 м 3 м 1 м 3 м 5 м 7,5 м 10 м

От оста на съоръжението 

до задната стена на 

водното корито Размер 180 180 125 125 125 150 150

От оста на съоръжението 

до челото на разположе-

ното под него съоръжение Размер 150 150 150

От оста на съоръжението 

до страничната стена на 

водното корито Размер 250 350 230 290 425 450 525

Между осите на две Обозначение С1/1 С3/3/1 С1/1пл. С3/1пл./3пл. С5/3/1 С75/5/3/ С10/75/5/3/

съседни съоръжения Размер 240 260 165 210 210 250 275

От оста на съоръжението 

до предната стена на 

водното корито Размер 900 1025 80 950 1025 1100 1350

Светла височина от 

пода на платформата 

(трамплина до тавана) Размер 500 500 350 350 350 350 500

Свободно пространство 

назад и встрани от оста 

на съоръжението Размер 250 250 275 275 275 275 275

Свободно пространство Обозначение G1 G3 G1пл. G3пл. G5 G75 G10

пред оста на съоръжението Размер 500 500 500 500 500 500 600

Дълбочина на водата под Обозначение H1 H3 H1пл. H3пл. H5 H75 H10

оста на съоръжението Размер 380 380 330 360 380 450 500

Разстояние пред оста на J1 J3 J1пл. J3пл. J5 J75 J10

съоръжението. Съответст- K1 K3 K1пл. K3пл. K5 K75 K10

ваща на това разстояние 500 600 600 600 600 800 1100

дълбочина на водата 340 370 320 350 370 440 475

Разстояние в страни от L1 L3 L1пл. L3пл. L5 L75 L10

оста на съоръжението. M1 M3 M1пл.1 M3пл. M5 M75 M10

Съответстваща на това 150 200 140 180 425 450 525

разстояние дълбочина 340 370 320 350 440 440 475

F 10

J

L

А

А-А

В

С

D

E

F

Е75 Е10Обозначение

Обозначение F1 F 3 F 1пл. F 3пл. F 5 F 75

E1 E3 Е1пл. Е5Е3пл.

D3пл. D5 D75 D10Обозначение D1 D3 D1пл.

В5В3пл. В75 В10В1 В3 В1пл.Обозначение

А-А5/1 А-А 75/3 А-А10/5

M Размер

височина

Обозначение А1 А3

Обозначение

G

K Размер

Обозначение

H

Трамплин с 

Обозначение

Платформи с височина

А1пл. А3пл. А5 А10А75
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(2) Стените, стъпалата за почивка на плувците, стълбичките и обходните пъ-
теки на специализираните басейни за скокове във вода се проектират съгласно
изискванията на чл. 2, 3 и 4. Стълбичките се разполагат по две върху стената сре-
щу съоръженията за скокове и най-малко три - върху стената срещу съоръжения-
та за скокове, като една от тях трябва да достига до дъното на коритото.

(3) Преливниците се проектират по трите стени на водното корито (без сте-
ната със съоръженията за скокове). Прилагат се преливници, разположени в рав-
нината на стените на водното корито.

(4) Към специализираните басейни за скокове във вода се предвиждат:
1. устройство за механично раздвижване на повърхността на водата под

съоръженията за скокове;
2. устройство, създаващо въздушна възглавница за омекотяване на удара

при погрешни скокове, което е с дистанционно командване от треньора;
3. илюминатори, проектирани съгласно изискванията на чл. 4.

Чл.13. (1) Дълбоководната част на универсалните плувни басейни, предназ-
начена за скокове във вода, се оразмерява съгласно изискванията на фиг. 11 и таб-
лицата към нея.

(2) В универсални плувни басейни с дължина 50 и 33,33 м и широчина най-
малко 15 м съоръженията за скокове във вода се разполагат по начините, показа-
ни на фиг. 13.

Фиг. 13. Разполагане на съоръженията за скокове при универсалните

плувни басейни: А - при напречната челна стена на басейна; 

В - срещу една от надлъжните стени на басейна.
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(3) В универсални плувни басейни с размери 12,5 х 25 м не се допускат плат-

форми с височина 7,5 и 10 м.

Чл.14. Светлата височина на покритите басейни за скокове във вода се оп-

ределя съгласно фиг. 11 и таблицата към нея.

Чл.15. За съдийския състав се предвиждат 5 или 7 стола със седалки на 1,5

до 2 м над нивото на водата, разположени от едната или от двете страни на съо-

ръженията за скокове. Местата на главния съдия, секретарските групи и служеб-

ните лица се разполагат с лице към съоръженията за скокове.

Чл.16. Оптималната ориентация на съоръженията за скокове при откритите

басейни е с лице към посоките, сключени между север и изток. В покритите плув-

ни басейни те се разполагат по начин, при който естественото осветление да не

заслепява спортистите по време на скокове.

Чл.17. Площите и съоръженията за обща физическа подготовка по скокове

във вода се проектират съгласно изискванията на чл. 9.

Раздел ІІІ
ВОДНА ТОПКА

Чл.18. Състезанията по водна топка се провеждат в открити и покрити ба-

сейни с размери най-малко 20 х 30 м и дълбочина на водата 1,8 м.

Чл.19. (1) Размерите, маркировката и съоръжаването на игралното поле по

водна топка са дадени на фиг. 14 и 15.

Фиг. 14. Игрище за водна топка. Маркировка върху бордовете на басейна:

1. линия - с бяло; 2. двуметрова линия - с червено; 3. четириметрова линия - с

жълто; 4. средна линия - с бяло; 5. маркировъчни въжета с плавоци; 6. врати;

7. среда на игрището с устройство за освобождаване на топката в началото

на частите; 8. съдии на играта; 9. странични съдии
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Фиг. 15. Врата за водна топка: 1. голлиния; 2. граница на игрището, 
очертана с маркировъчно въже с плавоци; 3. стабилизираща плоскост

(2) За маркировка на мислените линии през игралното поле служат цветни иви-
ци с широчина от 0,1 до 0,2 м, нанесени върху борда и стените на басейна, или специ-
ални знаци (сферични, конусовидни), или плочи, монтирани върху борда на басейна.

(3) Към стените на басейна се предвиждат закотвящи устройства за марки-
ровъчните въжета, очертаващи границите на игралното поле, и за обтегачите,
фиксиращи плуващите врати.

Чл.20. Басейните за състезания по водна топка се съоръжават с информаци-
онни табла с времеизмервателна апаратура и радиоуредба.

Чл.21. За провеждане на международни състезания по водна топка в съсед-
ство на състезателния басейн трябва да има басейн за загряване с размери най-
малко 25 х 12 м и дълбочина най-малко 1,6 м.

Чл.22. Допуска се за учебно-тренировъчна работа размерите на игралното
поле да се намалят до 20 х 8 м.

Чл.23. Общата физическа подготовка по водна топка се провежда в салони
с площ до 25 м2, съоръжени с тепих за борба, от 2 до 3 подиума за вдигане на те-
жести, табло с размерите на състезателна врата, уреди и тренажорни устройства.

Раздел ІV
СИНХРОННО ПЛУВАНЕ

Чл.24. Състезанията по синхронно плуване се провеждат в две части - по за-
дължителна и волна програма.

Чл.25. Състезанията по синхронно плуване се провеждат в открити и пок-
рити плувни басейни, които осигуряват водна площ с размери 12 х 12 м и дълбо-
чина най-малко 3 м. За провеждане на волна програма водната площ може да се
увеличи до 20 х 20 м, като увеличението над основната площ 12 х 12 м трябва да
е с дълбочина най-малко 1,8 м.

Чл.26. Басейните за синхронно плуване се съоръжават с апаратура за под-
водно възпроизвеждане на музикален съпровод и подводно ефектно осветление.

Чл.27. За съдийския състав се предвиждат 5 или 7 стола със седалки на 2 м
над нивото на водата.
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Глава осма
КОНЕН СПОРТ

Чл.1. (1) Състезанията по конен спорт се провеждат на плацове, покрити ма-
нежи и при специално подбрани естествени терени по следните дисциплини:

1. обездка (висша езда);
2. всестранна езда:

а) обездка;
б) изпитание по издръжливост;
в) стипъл чейз (надпрепускване през препятствия);

3. прескачане на препятствия - клас "Т".
(2) Изпитанието по издръжливост включва:

1. етап А и С - 11 км с темп 240 м/мин;
2. етап В - стипъл чейз на писта с дължина 2880 м и темп 690 м/мин;
3. етап D - изпитание на 8, 10, 12 и 14 км по меки пътища.

Чл.2. (1) Плацът за обездка е с форма и размери съгласно фиг. 1.
(2) Плацът се дренира и настила с меко покритие (пясъчен пласт с дебелина

6 до 8 см или трева).
(3) Площадката на плаца се огражда от подвижни елементи с дължина от 2

до 2,5 м и височина от 0,3 до 0,5 м, оцветени в бяло и маркирани с букви.
Чл.3. (1) Плацът за стипъл чейз е с форма и размери съгласно фиг. 2. Писта-

та е с радиус от 70 до 100 м и дължина 1000 м по мерна линия на 2 м от вътреш-
ния ръб на пистата. Във вътрешността на пистата се прекарват 2 или 3 диагонала.

(2) По пистата за стипъл чейз се разполагат от 10 до 12 различни по вид пре-
пятствия през разстояние най-малко 300 м.

Чл.4. (1) Плацът за прескачане на препятствия - клас "Т" е затревен и дре-
ниран с форма и размери съгласно фиг. 3.

(2) Плацът за прескачане на препятствия се огражда с ограда с височина 1 м. На
една от късите страни на оградата се предвижда врата с широчина от 2,3 до 2,5 м.

(3) В съседство с плаца за прескачане на препятствия се предвижда площад-
ка за загряване с размери най-малко 30 х 60 м.

Фиг. 1. Плац за обездка: 1. платформа за трима съдии с височина 0,5 м; 

2. платформа за двама съдии с височина 0,5 м; 3. ограда
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Чл.5. (1) Схемата на покрит манеж и връзките му със спомагателните поме-
щения към него са показани на фиг. 4. Покритите манежи се проектират с размери:

1. 26 х 46 м - за състезания по обездка и стипъл чейз;
2. 30 х 70 м - за прескачане на препятствия - клас "Т";
3. 20 х 40 м - за тренировъчна работа.

(2) Светлата височина на покритите манежи е най-малко 8 м.
(3) Стените на манежа се облицоват на височина най-малко 1,6 м от пода с

дървена ламперия, като долната част, чиято височина е най-малко 1 м, е наклоне-
на под ъгъл 20°. Аналогична ламперия се предвижда и при наличие на галерия за
зрителите, разположена по контура на състезателното поле.

(4) Настилката на покрития манеж се предвижда от меко покритие (смес на
пясък с дървени стърготини в съотношение 1:1) с дебелина от 8 до 10 см върху
уплътнен и дрениран почвен слой.

(5) На една от късите стени на покрития манеж се проектира врата с разме-
ри най-малко 3 х 3 м.

(6) Естественото осветление се предвижда горно или странично, най-малко на
4 м от настилката на манежа. Естествено осветление по южната фасада се избягва.

Фиг. 2. Плац (писта) за стипъл чейз: 1. старт; 2. финал; 

3. препятствия (примерно разполагане); 4. мерна линия

Фиг. 3. Плац за прескачане на препятствия - клас "Т": А - състезателен

плац с очертан примерен маршрут; Б - площадка за загряване; В - площадка за

изчакване; 1. старт; 2. финал; 3. препятствия; 4. ограда; 5. съдии
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Фиг. 4. Покрит манеж и конюшня - примерно решение:

1. манеж; 2. галерия; 3. съдии; 4. зрители; 5. тоалетни; 6. съблекални за спор-

тистите; 7. клуб с бюфет; 8. административни помещения; 9. боксове за коне;

10. навеси; 11. склад за седла; 12. подковачница за коне; 13. помещение за конегледачи;

14. склад за фураж; 15. преддверие за загряване; 16. склад за препятствия

Фиг. 5. Препятствия за конен спорт:

А - стена (дървен сандък); Б - барабан, боядисан в зелен цвят, или покрит с мъх;

В - фенч (жив плет от брезови клони, поставени в рамка вертикално или с нак-

лон по посоката на скока); Г - бариера; 

Д - банкет (комбинирано препятствие от банкет и воден ров)
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Чл.6. (1) Изкуствените препятствия към плацовете и манежите за конен
спорт се изработват от дърво или от други материали. Формата и размерите на ос-
новните препятствия са показани на фиг. 5.

(2) Дъното на водното препятствие се проектира от бетон, настлан с плътно,
меко и водоустойчиво покритие.

Чл.7. Към манежите по конен спорт се предвиждат следните допълнителни
съоръжения:

1. дъждовална инсталация за поливане на настилката;
2. механизми за нивелиране и подравняване на настилката;
3. най-малко 2 огледала с размери 3 х 1,5 м, разположени вертикално по

късата и хоризонтално - по дългата страна на манежа, с долен край на
разстояние най-малко 2 м от настилката.

Чл.8. (1) Към плацовете и манежите се предвиждат конюшни, които трябва
да отговарят на следните изисквания:

1. всяка конюшня се проектира най-много за 24 коня или на звена за по
20 коня;

2. за всеки кон се проектира бокс с широчина 3 м и дълбочина 3,5 м с
разделителна преграда;

3. боксовете се разполагат в 2 редици около средна пътека с широчина
най-малко 3 м;

4. разделителните прегради са с височина най-малко 2,4 м между боксо-
вете и най-малко 1,7 м - откъм пътеката;

5. вратите на боксовете се проектират плъзгащи се с широчина най-малко
1,2 м;

6. подът на конюшните трябва да има двустранен наклон до 8% към от-
крита канавка в средата на пътеката. Подовата настилка се предвиж-
да от топъл, трудноизтриваем и устойчив на измиване материал
(клинкер, дървен паваж и др.);

7. естественото осветление в конюшните се предвижда най-малко на 1,8
м от пода, защитено с решетки;

8. светлата височина на конюшните е най-малко 3,5 м;
9. боксовете в конюшните се съоръжават с хранилки, водопойно уст-

ройство и халки за привързване на конете.
(2) Пред конюшните се проектират навеси с широчина 3 м, дълбочина 6 м и

светла височина най-малко 3,5 м. Навесите трябва да имат пряка връзка с боксо-
вете, която се осъществява с врати с широчина 1,6 м и височина 3 м.

(3) Към конюшните се проектират складове за фураж с капацитет 5 м3 на
кон, кухня за приготвяне на храна за конете с площ от 15 до 20 м2, подковачница
за коне, склад с общо предназначение, бокс за болни коне, обслужващи помеще-
ния за конегледачите, торище и др.

Чл.9. За състезателите по конен спорт се проектират необходимите спомага-
телни и обслужващи помещения (съблекални с душове при норма - 2 съблекални
за по 15 души на всеки 20 коня, клубно помещение с бюфет, помещения за тре-
ньорите, административни помещения и др.).

Чл.10. Към базите за конен спорт се предвиждат салони за обща физическа
подготовка с площ до 250 м2, съоръжени с уреди и тренажорни устройства.

Чл.11. (1) Плацовете за конен спорт се проектират с ориентация по дългата
си ос север-юг.

(2) Трибуните за зрителите и съдиите се предвиждат откъм западната стра-
на на плаца.
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Глава девета
СТРЕЛБА

Раздел І
СПОРТНА СТРЕЛБА

Чл.1. Спортната стрелба се практикува на полупокрити и покрити стрелбища.

Чл.2. (1) Стрелбищата за стрелба с пневматично оръжие са покрити и имат

дължина на огневата зона 10 м. Размерите на стрелбищата са показани на фиг. 1. 

Фиг. 1. Стрелбище за пневматично оръжие: 1. съдии; 2. стрелкови места;

3. огнева линия; 4. огнева зона; 5. мишени

(2) Допуска се стрелбите с пневматично оръжие да се провеждат и в универ-
сални зали.

(3) Броят на стрелковите места се определя в зависимост от вида на състеза-
нията (за световни първенства и олимпийски игри те могат да бъдат до 100). Меж-
ду стрелковите места не се поставят прегради.

(4) Подът на стрелковите места трябва да бъде твърд и невибриращ.
(5) Стрелбищата се съоръжават със стационарни или подвижни мишени и

куршумоуловители.
Чл.3. Стрелбищата за състезания и тренировки на дистанция 25 м са изця-

ло покрити или полупокрити, разделени на сектори с 2 площадки с по 5 мишени
и с размери съгласно фиг. 2.

Фиг. 2. Стрелбище за дистанция 25 м: 1. съдии; 2. стрелкови места; 3. огнева линия;

4. огнева зона; 5. мишени; 6. куршумоуловители; 7. предпазна стена; 8. насип
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Чл.4. Стрелбищата за състезания и тренировки по дисциплината 50 м са по-
лупокрити или покрити и имат размери съгласно фиг. 3.

Чл.5. (1) Стрелбищата на дистанции 25 и 50 м трябва да отговарят на след-
ните изисквания:

1. стрелковите места се проектират с размери съгласно табл. 1;

Таблица 1

2. при стрелба на дистанция 25 м между стрелковите места се предвиж-
дат подвижни прегради с височина 1,5 м и дължина 1,7 м, поставени
на 0,5 м под огневата линия и на 0,5 м над пода;

3. предната част на стрелковото място на 1,2 м от огневата линия е хо-
ризонтална, като останалата част може да бъде с наклон 5% назад;

4. подът на стрелковите места трябва да бъде твърд и невибриращ;
5. стрелковото място се съоръжава с подвижна масичка с височина от 1

до 1,2 м, с твърд, невибриращ плот, с широчина от 0,8 до 1 м и дъл-
жина 2,2 м. За стрелба "лежешком" и "на коляно" се предвижда пос-
телка с размери 0,5 х 0,75 м и дебелина не повече от 5 см;

6. непосредствено зад стрелковите места се предвижда зона за съдиите
с широчина съгласно табл. 1;

7. на разстояние 5 м зад огневата линия се предвижда зона за официал-

ни лица, треньори и зрители с широчина съгласно табл. 1.;

Фиг. 3. Стрелбище за дистанция 50 м: 1. съдии; 2. стрелкови места; 3. огне-

ва линия; 4. огнева зона; 5. мишени; 6. куршумоуловители; 7. блиндаж; 8. насип

Широчина на Широчина на зоната за официал-

Широчина Дължина зоната за съдии ни лица, треньори и зрители

По мишени “черен кръг” 

на дистанция 25 и 50 м

По обръщаеми мишени:

а) по единични мишени 1,5 1,75 3,25 5

б) по пет мишени 4,5 1,75 3,25 5

Вид на стрелбата

1,25 2,2 2,8 2

Размери на стрелковата галерия (м)

Стрелкови места

2.Д

1
70

Строителна библиотека - Том 2 Сгради и съоръжения

СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ



8. огневата зона се проектира хоризонтална с наклон за отводняване напречно
на посоката на стрелбата, не по-голям от 3%. Настилката на огневата зона не
трябва да позволява рикушет (от пресят пясък или затревена - при полупок-
ритите и от пресят пясък на слой с дебелина 25 см - при покритите стрелби-
ща). Настилката на полупокритите стрелбища трябва да бъде дренирана;

9. огневата зона се проектира с плътни оградни стени от трите страни
(без тази на огневата линия). Конструкцията и височината на стените
трябва да възпрепятстват излизането на куршуми извън огневата зона
и да не позволяват рикушет;

10. при полупокритите стрелбища напречно на посоката на стрелбата зад
огневата зона се предвиждат висящи куршумоуловители с височина
1,5 м и с долен ръб на разстояние 2 м от нивото на огневата зона;

11. непосредствено над и пред огневата линия се проектира козирка с
широчина 3 м и с наклон 30° спрямо нивото на огневата зона.

(2) Стрелбищата се съоръжават с мишени, за чието закрепване, транспорти-
ране или евентуално завъртане (при стрелба по силуети) се предвижда стацио-
нарна или подвижна апаратура.

(3) Под и зад мишените се изгражда блиндаж за обслужването им, а зад тях -
куршумоуловители (от дърво, ламарина и др.). Примерни решения на куршумоуло-
вители са показани на фиг. 4.

Фиг. 4. Куршумоуловители за мишените

Чл.6. Към стрелбищата се проектират спомагателни помещения:
1. склад за оръжие, обзаведен с метални каси - от 25 до 45 м2;
2. помещение за чистене на оръжие - до 16 м2;
3. склад за боеприпаси - от 6 до 24 м2;
4. оръжейна работилница - до 60 м2;
5. склад за апаратурата към стрелбището - от 16 до 20 м2;
6. помещения за съдиите - от 13 до 16 м2;
7. помещения за охраната - до 16 м2;
8. склад за мишени към блиндажа - от 6 до 20 м2;
9. учебен кабинет - най-малко 24 м2;
10. медицински пункт - най-малко 18 м2.

Чл.7. Допълнителното съоръжаване на стрелбищата е в зависимост от стрел-
ковите дисциплини и включва информационни табла за резултатите, зрителна тръ-
ба за всяко стрелково място и за контрольора, табло за контрольора, часовник, уст-
ройство за транспортиране на мишените, сигнална или телефонна система между
контрольора, съдията и показвача, столове и масички за спортисти, стол и маса за
контрольора, флагчета с провъгълна форма за определяне посоката на вятъра и др.

Чл.8. За учебно-тренировъчната работа по спортна стрелба се ползват със-
тезателните стрелбища и стрелбища с параметри на спортното поле, гарантира-
щи същите условия за безопасност, както състезателните.

Чл.9. Ориентацията на полупокритите стрелбища трябва да осигурява въз-
можност за извършване на стрелбата в северна посока.
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Раздел ІІ
ЛОВНА СТРЕЛБА

Чл.10. Ловната стрелба по дисциплините "трап", "скийт", "дубле" и "по дви-
жещи се силуети" се провежда на открити стрелбища на разстояние най-малко
500 м от жилищните зони на населените места.

Чл.11. (1) Стрелбищата по дисциплината "трап" са с размери и съоръжава-
не съгласно фиг. 5. Размерите на полигона за устройване на стрелбища "трап" са
показани на фиг. 6.

(2) Линията на стрелбата е успоредна на траншеята за летателните механиз-
ми и има 6 позиции спрямо предния ръб на траншеята - първата е разположена на
10 м от траншеята, а останалите - през 1 м.

(3) Площадката със стрелковите места е с равно, твърдо и нехлъзгаво покри-
тие (бетон, асфалтобетон), върху което с трайно оцветяване се означават линията
за стрелба и стрелковите места. Нивото на площадката трябва да бъде на нивото
или най-много с 0,5 м по-високо от нивото на огневата зона.

(4) В блиндажа се разполагат 5 групи с по 3 броя метателни механизми, раз-
положени на осово разстояние от 3 до 3,3 м една от друга.

(5) Пред блиндажа се предвижда бариера с височина 0,2 м и дървени огра-
ничители съгласно фиг. 6.

Фиг. 5. Стрелбище за ловна стрелба "трап": 1. траншея за метателните
механизми; 2. стрелкови места; 3. главна огнева линия; 4. спомагателна площад-

ка зад огневия рубеж; 5. пирамида за оръжието; 6. информационно табло; 
7. съд за оглаждане на оръжието; 8. будка за метателя; 9. дървени ограничители
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Фиг. 6.       Полигон на стрелбище "трап": 1. стрелбище; 2. огнева зона; 

3. бариера; 4. ограничители; 5. място за зрители

Чл.12. (1) Стрелбищата по "скийт" (кръгова стрелба) са с размери и съоръжа-

ване съгласно фиг. 7. Размерите на полигона за устройване на стрелбище "скийт"

са дадени на фиг. 8.

Фиг. 7. Стрелбище за ловна стрелба "скийт": 1. кула с височина 4 м; 

2. кула с височина 2 м; 3. стрелкови места; 4. обходна пътека; 

5. спомагателна площадка зад стрелковите места; 6. будка за метателя; 

7. подвижен прът за измерване траекторията на мишената 
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(2) Стрелковите места се свързват с обходни пътеки с широчина най-малко

1 м. Стрелковите места и свързващите пътеки се предвиждат с равно, твърдо и

нехлъзгаво покритие от бетон, асфалтобетон и др.

(3) Метателните механизми изстрелват мишените (асфалтови панички) от

високата кула на височина 3,05 м от нивото на площадката и от ниската кула - на

височина 1,07 м от нивото на площадката.

Чл.13. Състезанията по ловна стрелба "трап" и "скийт" могат да се провеж-

дат и на комбинирани стрелбища съгласно фиг. 9.

Фиг. 8. Полигон на стрелбище "скийт":

1. стрелбище; 2. огнева зона; 3. място за зрители

Фиг. 9. Комбинирано стрелбище за ловна стрелба "трап" и "скийт"
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Чл.14. Специализираните и комбинираните стрелбища по ловна стрелба

"трап" и "скийт"трябва да отговарят на следните изисквания:

1. в задния им край се предвиждат будки за задействане на метателните

механизми;

2. зад стрелковите места се устройва равна площадка за разполагане на

съдийския апарат и необходимото съоръжаване;

3. огневата зона се огражда така, че да бъде достъпна само откъм стен-

да. Тя трябва да бъде равна и напълно обозрима, без наличие на дуп-

ки, издатини и растителност, с височина, по-голяма от 10 см.

Чл.15. (1) Стрелбищата по ловна стрелба "дубле" са с размери и съоръжава-

не съгласно фиг. 10.

Фиг. 10. Стрелбище за ловна стрелба "дубле":

1, 2, 3, 4 и 5 - стрелкови места; 6. стена; 7. огнева зона; 

8. кула за изстрелване на мишените; 9. съдии; 10. място за зрители

(2) Стрелковите места и зоната около тях трябва да бъдат с равно, твърдо и

нехлъзгаво покритие (от бетон или асфалтобетон).

(3) Кулата за изстрелване на мишените (асфалтови панички) се разполага в

оста на средното стрелково място.

(4) Командването на механизма за изстрелване на мишените се извършва от

съдийската площадка.

Чл.16. (1) Стрелбищата за "стрелба по силует" (бягащ заек) са с размери съг-

ласно фиг. 11.

(2) Стрелковото място е площадка, покрита с навес и с преграда откъм огне-

вата зона с масичка за поставяне на патроните.

(3) Мишената се движи между преградните стени, които се изпълняват като стро-

ителна конструкция (от дърво или бетон), насипана отпред с пръст и затревена. Стени-

те трябва да осигуряват защитата на техническите лица, обслужващи мишената.
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Фиг. 11. Стрелбище за "стрелба по силует": 1. стрелково място; 2. огне-
ва зона; 3. движение на силует на заек; 4. предпазна стена; 5. предпазен насип

Чл.17. Стрелбищата за ловна стрелба включват следното основно съоръжаване:
1. метателни механизми с ръчно или автоматично задвижване;
2. устройство за задвижване на мишените при "стрелба по силует", зад-

вижвани пряко или дистанционно;
3. прът за измерване височината на полета на мишените - 4 м при стрел-

бища "трап" и 4,57 м - при стрелбище "скийт";
4. пирамиди за оръжието на състезателите с най-малко 12 гнезда;
5. масички с размери 0,9 х 0,8 м и височина 0,8 м за разполагане на пат-

роните;
6. съдийски столове с височина на седалката на 1,5 м от терена;
7. съдове с вода за оглаждане на оръжието;
8. информационно табло;
9. сигнална и озвучителна уредба.

Чл.18. За учебно-тренировъчна работа по ловна стрелба се използват състе-
зателни стрелбища.

Чл.19. Ориентацията на стрелбищата по ловна стрелба трябва да бъде така-
ва, че стрелбата да се извършва в северна посока.

Раздел ІІІ
СТРЕЛБА С ЛЪК

Чл.20. Стрелбата с лък се практикува на открито и в зали върху очертани и

съоръжени за целта полета.

Чл.21. (1) Основният вид стрелба с лък на открито е "кръг на ФИТА" по ми-

шени от различни разстояния:

1. за мъже - 90, 70, 50 и 30 м;

2. за жени - 70, 60, 50 и 30 м.

(2) Състезателното поле (фиг. 12) се устройва на специално отреден терен,

ориентиран по дългата ос в посока север или североизток, или върху съществува-

щи спортни терени с подходящи размени (игрища за футбол, ръгби и др.).
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(3) Състезателното поле се състои от две части (за мъже и жени) с неутра-

лен коридор 5 м между тях. Всяка част се разделя на коридори, очертани върху

терена с варово мляко или с текстилна лента.

(4) Във всеки коридор се поставят по две мишени на преносими стойки. Стойки-

те се разполагат на съответните разстояния спрямо неподвижните линии на стрелбата.

(5) На спортното поле се устройват до 30 състезателни коридора.

Чл.22. (1) Учебно-тренировъчната работа по стрелба с лък "кръг на ФИТА"

се провежда на специални за целта оградени или обиколени с висока растител-

ност полета. При тях линията на мишените е стационарна, а линията за стрелба

се мести на съответните разстояния. Параметрите и размерите на тренировъчно-

то поле са показани на фиг. 13.

(2) Центърът на мишените се разполага на разстояние 1,3 м над терена при

наклон на щитовете с мишените 15*.

Чл.23. (1) Стрелбата с лък "кръг на ФИТА" в зали е по мишени на разстоя-

ния 25 и 18 м. Центърът на мишените се разполага на разстояние 1,3 м от пода.

(2) Състезанията и учебно-тренировъчната работа за стрелба с лък "кръг на ФИ-

ТА" може да се извършват в специализирани или в универсални спортни зали с дължи-

на най-малко 36 м и широчина - в зависимост от броя на предвиждащите се мишени.

(3) Успоредно на надлъжните стени на залата се осигурява обезопасен проход.

(4) Зад линията на мишените се опъва предпазна преграда с височина най-

малко 2,5 м от пода.

Фиг. 12. Състезателното поле за стрелба с лък "кръг на ФИТА":

1. линия на стрелбата; 2. линия за изчакване на състезателите; 3. линия на ви-

зуалните сигнали за начало и край на стрелбата; 4. линии на мишените; 

5. неутрален коридор; 6. бариера зад мишените; 7. странични бариери; 

8. бариера пред трибуната за зрители; 9. места за състезатели, треньори и

официални лица; 10. място за директора на стрелбата; 

11. трибуна за зрители; 12. информационно табло
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(5) Примерно устройване на стрелба с лък "кръг на ФИТА" е показано на фиг. 14.

Чл.24. Стрелба с лък "летене" има за цел да се постигне най-голямо разсто-

яние. Линията за стрелба е най-малко 20 м, зоната за приземяване - около 230 м

и общата дължина на стрелбището - най-малко 450 м. Разстоянията се маркират

през всеки 100 м с колчета. След 300-те метра маркировката е през всеки 25 м.

Чл.25. Стрелбата с лък по "мишена клаут" се осъществява от разстояние 165

м за мъже и 125 м - за жени. Мишената с диаметър 15 м се очертава върху тере-

на, като в центъра й се забива флаг "клаут".

Фиг. 13. Тренировъчно поле за стрелба с лък "кръг на ФИТА":

А - план: 1. линии за стрелба; 2. мишени; 3. задна предпазна стена (дървена или

земнонасипна с височина 5 до 6 м); 4. предпазни бариери; 5. странични предпаз-

ни стени с височина 3 м; 6. тревни площи; Б - поглед към мишените: І. малки

мишени за стрелба от 30 и 50 м; ІІ. големи мишени за стрелба от 60, 70 и 90 м

Фиг.14. Поле за стрелба с лък "кръг на ФИТА" в зала: 1. линия за изчаква-

не на състезателите; 2. линия на стрелбата (3,66 м за трима състезатели); 

3. линия на мишените; 4. предпазна преграда; 5. предпазна преграда зад 

мишените (мрежа или стена); 6. обезопасен коридор
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Глава десета
КОЛОЕЗДЕНЕ

Чл.1. Основните видове колоездачни състезания са:

1. шосейно (по пътища с гладко и твърдо покритие);

2. критериум (по градски улици);

3. колокрос (по пресечена местност, с естествени и (или) изкуствени

препятствия);

4. пистови.

Чл.2. (1) Пистовите състезания се провеждат със състезателни велосипеди

или с велосипеди с мотоциклетен водач на писти в открити или покрити колодру-

ми. Пистите за колоездене се проектират с дължини 250 м, 333,33 м (олимпийс-

ки размер) и 400 м. В покритите колодруми се прилагат писти с дължина 250 м.

Елементите на пистата за колоездене са показани на фиг. 1.

Фиг. 1. Писта за колоездене: А - прав участък; Б - преходна крива; 

В - кръгова крива; Rc - радиус на кръговата крива; R1, R2……. Rn - радиуси на

участъците на преходната крива; б - дължина на отделните участъци на пре-

ходната крива; 1. писта; 2. мерна ления; 3. надлъжна ос на симетрия; 

4. напречна ос на симетрия; 5. финал
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(2) Размерите на основните елементи на пистата за колоездене са дадени в табл. 1.

Таблица 1

(3) Въз основа на приетия брой на участъците в преходната крива Б/б, ради-
усът на кръговата крива Rc и дължината на пистата L се изчисляват:

1. радиусите на участъците на преходната крива - по формулите

2. дължината на кръговата крива - по формулата

В = Rc.ΩΩc

където ΩΩc = 1,57075 - ΩΩ

ΩΩ = w1 + w2+………+ wn;

3. дължината на правия участък - по формулата

(4) Напречният наклон (фиг. 2) на правите участъци е 7 до 8°, а наклонът на пре-

ходните участъци от преходната крива и на кръговата крива се определя по формулата

където αα е напречният наклон спрямо хоризонта, в градуси;
V - оразмерителната скорост на пистата;
Ri - съответният радиус на участъците на преходната крива или

радиусът на кръговата крива.

Фиг. 2. Напречни профили на писта за колоездене: А - на правия участък;

Б - на кръговата крива; 1. пътека в горния край на виражите; 2. ограда
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Съставни елементи на пистата (м) При писта 250 м При писта 333,33 м При писта 400 м

А Прав участък 25-40 30-50 45-60

Б Преходна крива 15-20 20-30 25-35

В Кръгова крива 30-45 60-80 70-90

Rc Радиус на кръговата крива 20-25 25-32 32-40
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(5) Оразмерителните скорости на пистите за колоездене се определят по табл. 2.

Таблица 2

(6) Широчина на пистата, мерена по напречния наклон, е най-малко 6 м и най-
много 8 м. От вътрешната страна на пистата се предвижда допълнителна (неутрал-
на) пътека с широчина 0,6 м и наклон, равен на наклона на правите участъци.

(7) В горния край на виражите пистата завършва с пътека с широчина от 0,4
до 0,5 м и с наклон 8 до 10°. Пътеката се огражда от външната страна с плътна ог-
рада с височина най-малко 0,8 м.

(8) Маркировката на пистата за колоездене е показана на фиг. 3., при което:
1. по вътрешния ръб на пистата на всеки 10 м в посока, обратна на движе-

нието, се нанасят разстоянията 10, 20, 30 и т.н. метра;
2. стартовите линии се очертават с бяла ивица с широчина 4 см и дължина 2

м, мерено от вътрешния ръб на пистата;
3. финалната линия с широчина 4 см се очертава с черен цвят върху бал ек-

ран с широчина 72 см на не по-малко от 10 м от виража.

Фиг. 3.      Маркировка на писта за колоездене: А - вътрешен ръб на пистата;
Б - външен ръб на пистата; В - мерна линия - синя; Г - линия на спринтьора -

черна или сигнално червена; Д - небесносиня линия; Е - бяла линия; Ж - неутрал-
на пътека - небесносиня; З - финал - черна линия върху бял екран; И - маркиров-

ка на разстоянията

При писта 250 м При писта 333,33 м При писта 400 м

Соло велосипед 60-70 65-75 80-85

Велосипед с мотоциклет

водач - обикновен

Велосипед с мотоциклет

водач - специалист
- 80-85 90-100

Оразмерителна скорост (км/час)
Вид на велосипеда

65-75 75-80 85-90
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(9) Пистата на колодрума се проектира върху строителна конструкция (сто-

манобетонна, стоманена, дървена и др.). Настилката на пистата трябва да бъде

гладка, твърда и нехлъзгава:

1. при откритите писти - циментна замазка или изкуствено покритие

върху армирана бетонна основа;

2. при покритите писти - бичмета от твърда дървесина със сечение 5 х 6

см, положени по посока на движението с фуга от 2 мм между тях и ле-

жащи върху подложни бичмета през 80 см.

(10) Достъпът от съблекалните до пистата или от външните пътища до ко-

лодрума се осигурява посредством тунел под пистата или чрез допълнителни пъ-

теки, прокарани непосредствено по външния край на правите участъци като уши-

рение с широчина 2 м.

Чл.3. Местата за зрителите на колодрумите се разполагат по протежение на

правите участъци, а местата за съдийския състав и ръководството на състезание-

то - по вътрешната страна на правите участъци.

Чл.4. Към колодрумите се предвиждат:

1. съблекални за спортистите;

2. помещения за велосипеди и мотоциклети при норма 2 велосипеда или

1 мотоциклет на 1 м2;

3. работилница за ремонт на велосипеди и мотоциклети - до 60 м2 и от

2 до 4 по-малки работилници - до 12 м2;

4. салон за обща физическа подготовка до 160 м2, съоръжен с уреди и

тренажорни устройства;

5. възстановителен център;

6. медицински пункт;

7. помещения за треньори и съдии;

8. помещения за мотоциклетистите - до 30 м2.

Чл.5. Откритата писта на колодрума се проектира с ориентация север-юг по

дългата ос на симетрия.
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Глава единадесета
МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ

Чл.1. Основните състезания по мотоциклетен спорт са:

1. шосейни - на затворен кръгов маршрут и линейни;

2. мотокрос върху пресечена местност по затворено трасе с широчина

най-малко 5 м с естествени и (или) изкуствени препятствия; 3. Мно-

годневни, двудневни, еднодневни (комбинирани от шосейни, кросови

и скоростни изпитвания);

4. пистови;

5. мотобол.

Чл.2. (1) Шосейните състезания се провеждат върху пътища с гладко и твър-

до покритие.

(2) За шосейните състезания се подготвят площадка за старта и финала, ог-

раден паркинг (открита оградена площадка за престой и преглед на мотоциклети-

те от съдийския състав), пунктове за контрол на времето през всеки 25 до 50 км,

пунктове за зареждане с гориво, масла и за техническа помощ през всеки 100 км.

(3) Трасето за шосейни състезания се обезопасява допълнително с необхо-

димите пътни знаци на подходите.

Чл.3. Местата за зрителите при шосейните и кросовите мотоциклетни със-

тезания се устройват на безопасни участъци край трасето върху естествени или

изкуствено насипани възвишения, като се предвиждат необходимите допълнител-

ни мерки за тяхното обезопасяване (мрежи, парапети и др.).

Чл.4. Пистовите мотоциклетни състезания се провеждат на специални мото-

циклетни писти, отстоящи най-малко на 500 м от жилищни зони на населени места,

оградени с шумопоглъщащи насаждения. Дължината на пистата, мерена на 1 м от

вътрешния бордюр е от 300 до 400 м. В зависимост от изпълнението пистите биват:

1. "дъртрек" (покритие от сгурия, шлака, пясък или друг подходящ ма-

териал) с широчина на правите участъци най-малко 9 м, а на виражи-

те - до 16,5 м;

2. ледени писти с широчина на правите участъци от 9 до 12 м, а на ви-

ражите - до 18 м.

Чл.5. (1) Параметрите на мотопистата и нейното съоръжаване са посочени

на фиг. 1.

(2) Маркировъчните линии на пистите се очертават:

1. в бял цвят - за дъртрековите писти;

2. в син цвят - за ледените писти.

(3) Виражите на мотопистите се проектират с радиус най-малко 30 м.

(4) Към пистата се предвижда следната светлинна сигнализация:

1. по 2 червени светофара на всеки вираж;

2. по 4 цветни светофара в района на контролната линия, поставени хо-

ризонтално на височина 3 м;

3. зелен светофар, поставен над цветните светофари.

(5) На стартовата линия се предвижда стартова лента от 2 до 3 шнура, опъ-

нати на стойки, които се вдигат автоматично при даване на стартовия сигнал.

(6) Към мотопистата се предвижда оградена площадка (парк) с площ най-

малко 40 м2, свързана с пистата посредством рампа.
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(7) Мотопистата дъртрек се огражда по външния борд с непрекъсната елас-

тична ограда (дървена, телена мрежа и др.) с височина от 1 до 1,3 м. В долния

край на оградата на 5 см от нивото на пистата се монтира стоманен лист (колесо-

отбой) с дебелина от 2 до 3 мм и височина 30 см.

(8) Ледените писти се ограждат с телени мрежи или снежен вал с височина

1,2 м и с наклон към пистата, по-малък от 60°.

(9) Към мотопистите се предвиждат защитени от лоши атмосферни условия

места за секретарите и времеизмервателите, разположени срещу линията на

старт-финала, наблюдателна кула за главния съдия, медицински пункт и събле-

кални с душове за спортистите.

Чл.6. (1) Мотобол се практикува на специални или футболни игрища, разпо-

ложени най-малко на 500 м от жилищните зони на населени места. Размерите и

маркировката на игрището за мотобол са показани на фиг. 2.

(2) В ъглите на игрището се поставят флагове на колчета с височина 1,5 м

над терена.

(3) Вратите са с широчина 7,32 и височина 2,44 м. Сечението на стълбовете и нап-

речната греда трябва да бъде най-много 12 х 12 см. Към вратата се прикрепва мрежа.

(4) Трибуните за зрителите се разполагат на разстояние най-малко 6 м от

страничните линии и най-малко 10 м зад линиите на вратите. Допуска се намаля-

ване на тези разстояния до 3 м от страничните линии и до 6 м зад линиите на вра-

тите при условие, че се осигури обезопасяване с ограда с височина 1,1 м.

Фиг. 1.      Мотописта с дължина 368,15 м, мерена на 1 м от вътрешния

бордюр: 0. мерна линия на пистата; 1. стартова площадка със стартова лен-

та; 2. контролна линия; 3. коридори - 4 броя, очертани с линии; 4. виражи с

напречен наклон 3 до 5%; 5. пътека за поливъчната и изравняващата машина;

6. ограда; 7. закрит парк с рампа за запалване на мотоциклетите; 

8. места за съдиите и спикера; 9. светофари
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Фиг. 2. Игрище за мотобол: 1. точка за удар от вратата; 2. зона на врата-

ря; 3. наказателна площадка; 4. странична линия; 5. централна линия; 

6. център на игрището; 7. централен кръг; 8. линия на вратите; 9. точка за

11-метров наказателен удар; 10. ъглов сектор за изпълнение на ъглови удари
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Глава дванадесета
АВТОМОБИЛИЗЪМ

Чл.1. Състезанията по автомобилизъм се провеждат с две основни катего-

рии автомобили:

1. категория "А" - туристически коли серийно производство;

2. категория "В" - спортни коли и формули единично производство.

Чл.2. Състезанията с автомобили категория "А" се делят на: рали, раликрос,

автокрос и слалом.

Чл.3. (1) Ралито и включените към него скоростни изпитания се провеждат

върху обикновени пътища, отворени за обичайно автомобилно движение.

(2) По трасето на състезанието "автомобилно рали" се поставят допълнител-

ни предупредителни знаци за сигнализиране на контролните пунктове, стартове-

те и финалите и се организират оградени паркове за престой, подготовка и съ-

дийски контрол на колите.

Чл.4. (1) Раликросът се провежда по затворен маршрут върху трасе, най-

малко 35% от чиято обща дължина е покрито с асфалтобетонна или бетонна нас-

тилка и частично - с макадам, чакъл, земя, трева, пясък и др.

(2) Трасето трябва да има дължина от 800 до 2000 м, широчина - от 10 до 16

м и надлъжни наклони най-много 7%. След стартовата линия трасето трябва да

има прав участък от 100 м до първия завой. Първият завой се проектира с радиус

най-малко 25 м, като трябва да променя посоката на движение най-малко на 45°.

(3) Местата за зрителите се разполагат:

1. на ограничени с парапети или въжета територии на разстояние най-

малко 30 м от състезателното трасе;

2. при вземане на специални мерки за обезопасяване (предпазни мрежи

и др.) - най-малко на 3 м от трасето;

3. върху естествени или насипани възвишения на вертикално отстояние

най-малко 2,5 м от равнината на състезателното трасе.

Чл.5. (1) Автокросът се провежда върху постоянно или временно трасе със

затворено очертание, маркирано върху естествен терен.

(2) Допуска се 20 м от зоната на старта да се предвижда със стабилизарана

настилка, като тази дължина се изключва от състезателното трасе.

(3) Трасето трябва да има дължина от 600 до 2000 м и широчина от 10 до 16

м и да се състои от прави участъци с дължина от 150 до 200 м, следвани от завои с

радиус най-малко 25 м, които променят посоката си на движение най-малко на 45°.

(4) Изискванията за разполагане на местата за зрителите са еднакви с тези

на раликроса съгласно чл. 4, ал. 3.

Чл.6. (1) Слаломът се провежда върху равен хоризонтален терен с твърдо

покритие (от бетон, асфалтобетон) с размери най-малко 600 х 600 м, върху който,

посредством изкуствени препятствия, се очертава слаломното трасе (фиг. 1).

(2) Изкуствените препятствия (завои, коридори, врати и др.) се маркират

чрез конусовидни знаци от пластмаса или каучук с височина 45 см или чрез двой-

ки пластмасови колове с разстояние между тях от 3 до 4 м.

(3) Слаломното трасе трябва да има дължина от 1000 до 3000 м и широчина най-

малко 6 м, като правите участъци по трасето не трябва да бъдат по-дълги от 300 м.
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Фиг. 1. Маркировка на слаломно трасе:

1. знаци, маркиращи трасето отдясно по посоката на движение; 

2. серия от знаци за преминаване с леви и десни завои; 3. коридор, очертан от 

2 реда знаци; 4. серия от врати за преминаване с леви и десни завои, като на

1000 м от трасето се полагат от 20 до 35 слаломни серии

Чл.7. (1) Състезанията с автомобили от категория "В" се провеждат върху

писти или автодруми със затворени очертания, изпълнени изцяло със стабилизи-

рани настилки (от бетон или асфалтобетон).

(2) Пистата трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да има дължина най-малко 2,5 км и широчина от 9 до 15 м;

2. стартовата линия да бъде с широчина 12 м;

3. широчината на банкета да бъде най-малко 3 м;

4. максималните надлъжни наклони да бъдат до 20% за изкачващите се

и до 10% - за слизащите участъци;

5. да се осигури видимост на разстояние, най-малко равно на спирачния

път за максималната оразмерителна скорост на пистата (максимална-

та скорост, постигната от най-бързата кола на аналогичен участък),

определен по формулата

където V е максималната оразмерителна скорост в км/час;

+ i - наклонът при изкачване;

- i - наклонът при слизане;

6. минималният радиус на вертикалните криви трябва да бъде:

където V е максималната оразмерителна скорост на пистата в км/час, а к = 20

при вдлъбнатини и к = 15 при изпъкнали вертикални криви.

(3) Примерни решения за писти и автодруми са показани на фиг. 2.
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(4) За да се осигури безопасността на пилотите, на зрителите, на официалните и на
служебните лица, по трасето на пистата се изграждат следните предпазни съоръжения:

1. в правите участъци - мантинели с височина от 0,65 до 0,73 м, съста-
вени от две стоманени профилни греди, или с височина 1,08 м, съста-
вени от три профилни греди;

2. във виражите - предпазни линии, състоящи се от 3, 4 или 5 реда канти-
ращи мрежи, опънати на дървени колове с височина от 1 до 1,2 м. Разс-
тоянието между редовете мрежи е от 3 до 5 м. При особено опасни ви-
ражи се изгражда втора предпазна линия на разстояние 3 м зад първата,
която се състои от усилена телена мрежа, опъната към забетонирани в
земята метални стойки с височина от 1,5 до 3 м. Начините за изгражда-
не на предпазни съоръжения във виражите са показани на фиг. 3 и 4;

3. местата за зрителите във виражите се разполагат на разстояние най-
малко 3 м зад предпазните линии и се обезопасяват с метална барие-
ра с височина 1,2 м.

(5) Боксовете за зареждане с гориво и за техническо обслужване на колите,
както и съответните пътища за отбиване и за включване на автомобилите в пис-
тата, се разполагат върху прави участъци или върху вътрешната част на кривите,
когато радиусът им позволява това. Боксовете са с широчина от 4 до 5 м и дълбо-
чина най-малко 3,5 м. Общата дължина на редицата от боксове не трябва да над-
вишава 230 м. Боксовете се предвиждат с отвор или врата към обслужващия път
с широчина най-малко 2,5 м и задна врата с широчина най-малко 0,8 м. Зад бок-
совете се проектира свободна площ с широчина най-малко 10 м.

(6) Боксовете към пистите за световни шампионати трябва да имат широчи-
на 15 м и дълбочина 8 м. Пространството зад боксовете трябва да има широчина
21 м, необходима за паркиране на транспортните средства на състезателни коли.
Общата дължина на редицата от боксове е от 184 до 230 м.

(7) Пътят за отклонение от пистата към боксовете трябва да има дължина,
равна на спирачния път на най-бързата кола, и широчина най-малко 5 м. Ъгълът
на включване на пътя в пистата трябва да бъде от 3 до 5°.

(8) Изходният път от боксовете към пистата се проектира с дължина, която позво-

лява да се развие 70% от оразмерителната скорост за съответния участък. Пътят тряб-

ва да има широчина най-малко 5 м, като се включва към пистата под ъгъл от 3 до 5°.

Фиг. 2. Писти и автодруми: А - в Сао Паоло, Бразилия, с дължина 7,96 км;
Б - Хунгароринг в Будапеща, Унгария, с дължина 4,013 км; В - в Монца, Италия,

с дължина 5,3 км, на овалната писта 4,25 км
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(9) Зоната на боксовете се отделя от пистата със сигнализационна платформа с

широчина най-малко 1,2 м, която е обезопасена откъм страната на пистата с монолит-

на стена с височина 1 м и откъм пътя на боксовете - с мантинела с височина 35 см.

На входните и изходните ъгли на платформата се предвижда светлинна сигнализация.
(10) Съоръжаването на зоната на боксовете е показано на фиг. 5.
(11) В зоната на боксовете се предвижда помещение за техническа проверка

на колите от съдиите на състезанието.
(12) В близост до боксовете се предвижда пост за ръководството на състезанието на

височина 4 м над нивото на пистата. В поста се обособяват шумоизолирани и съоръжени
с телекомуникационни инсталации помещения за съдиите и другите служебни лица.

Фиг. 3. Предпазни съоръжения по външната страна на вираж, при дос-

татъчна територия около пистата:

1. мантинела в правия участък; 2.2.2 - траектория във виража; 

3. тангенти към траекторията; 4. каптиращи мрежи 4-5 реда 

V1 - скорост в правия участък ≅ 245 км/час

V2 - скорост по траекторията във виража = 160 км/час

D2 ≥≥ спирачното разстояние

a = max 30° (наклон на мрежите спрямо тангентите към траекторията)
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(13) По протежение на трасето се предвиждат наблюдателни постове на раз-
стояние най-малко през 500 м, които са обезопасени и защитени от атмосферни
условия. Постовете се осигуряват с телефонна връзка с ръководството на състе-
занието и се съоръжават с необходимия противопожарен инвентар.

(14) По протежение на трасето през 300 м от двете страни на пистата или
през 150 м от едната страна на пистата се предвиждат противопожарни постове.

(15) Към пистата се предвижда медицински център с помещения за неот-
ложна помощ на най-малко двама леко ранени, за реанимация на най-малко два-
ма души, за лекари и за санитари.

(16) На разстояние 5 м от трасето на пистата се проектира дублиращ сервизен път,
свързан с нея през всеки 300 м, а при наличие на предпазни мрежи - на всеки 150 м.

Фиг. 4.     Предпазни съоръжения по външната страна на вираж при огра-
ничена територия около пистата:

1. мантинела в правите участъци; 2. траектория във виража: а) първа пред-
пазна линия от мрежи; б) втора предпазна линия от засилена мрежа; 

a = max 30° (наклон на мрежите спрямо тангентите към траекторията)

Фиг. 5. Зона на боксовете - входна част: 1. сигнализационна платформа; 
2. боксове; 3. мантинела; 4. вход от сервизния път; 5. сервизен път; 6. писта;

7. светлинна уредба; D - спирачен път; Р - паркинг.
Разрез А-А: 1. боксове; 2. обслужващ път; 3. мантинела; 4. сигнализационна

платформа; 5. предпазна стена; 6. банкет; 7. писта
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Глава тринадесета
КАРТИНГ

Чл.1. Състезанията с картове се провеждат върху постоянни картинг-писти

от твърда, гладка и еднородна настилка (от асфалтобетон или бетон). Примерно

решение на картинг-писта е показано на фиг. 1.

Чл.2. (1) Картинг-пистата трябва да отговаря на следните изисквания:

1. дължина - от 870 до 1500 м по линията, преминаваща на разстояние 1

м от вътрешните страни на завоите;

2. широчина - от 6 до 12 м;

3. прави участъци - най-малко 2 броя с дължина най-малко 75 и 50 м, ка-

то не се допускат дължини на правите участъци, по-големи от 170 м;

Фиг. 1. Картинг-писта с дължина 1400 м:

1. картинг-писта; 2. предпазни огради; 3. двустранни предпазни огради; 

4. мерна линия на дължината на пистата; 5. стартова линия със светофари;

6. светофар за фал-старт; 7. съдийска вишка; 8. предстартова площадка; 

9. машинен парк; 10. техническа комисия и кантар; 11. площадка за загряване

на картовете; 12. технически боксове; 13. ремонтна работилница; 

14. секретариат, санитарни възли, медицински пункт и др.; 

15. служебен паркинг; 16. място за линейка и противопожарна кола; 17. трибуни
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4. приблизително равен брой леви и десни завои с радиус най-малко 8
м, измерен по надлъжната ос на пистата;

5. надлъжен наклон - най-много 5%, а на стартовия участък - най-много 2%;
6. напречен наклон - най-много 10%;
7. стартовата линия се разполага на прав участък от пистата на разстояние,

най-малко 25 м от последния завой, и най-малко на 50 м - до първия завой.
(2) Картинг-пистата се съоръжава със:

1. светофарна уредба за даване на старт на пилотите;
2. светофарна уредба с червена светлина за фал-старт, разположена на

разстояние 50 м след стартовата линия;
3. информационно табло за броя на обиколките;
4. радиоинформационна уредба;
5. съдийска вишка с около 15 работни места.

Чл.3. (1) За обезопасяване на пилотите, на зрителите и на съдийския състав
по външните страни на завоите, на разстояние най-много 3 м от ръба на пистата,
се предвиждат предпазни огради (от жив плет, навързани автомобилни гуми или
еластични каптиращи мрежи, опънати чрез пружиниращи устройства към метал-
ни стълбове-рогатки, с височина най-малко 1 м).

(2) Близколежащите участъци от трасето на разстояние до 3 м един от друг
се обезопасяват с двустранни каптиращи мрежи, разположени по средата на раз-
делителната ивица.

(3) Местата за зрителите се разполагат на разстояние, най-малко 10 м от вън-
шния ръб на пистата, и се ограждат с метален парапет с височина 1 м. При разс-
тояние, по-малко от 10 м до ръба на пистата, местата за зрителите се обезопася-
ват съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1.

(4) По дължината на трасето се устройват най-малко три противопожарни поста.
Чл.4. Към картинг-пистите се предвиждат следните допълнителни площи и

съоръжения:
1. машинен парк - оградена и охраняема площадка с твърда и равна нас-

тилка, с площ, не по-малко от 500 м2, свързана с пистата чрез отдел-
ни контролирани вход и изход с широчина най-много 2 м. В машин-
ния парк се разполагат:
а) оградена площадка за техническата комисия и покрит пост с кан-

тар за измерване теглото на картовете с пилотите;
б) информационно табло за реда на стартиране;
в) технически боксове с размери 4 х 6 м и с брой, равен на броя на

стартиращите екипи, но най-малко 15;
г) ремонтна работилница, съоръжена със заваръчни апарати;
д) помещения за секретариата на състезанието, за съдиите, времеиз-

мервателите и др.;
е) санитарни възли за пилотите и техническия персонал;
ж) медицински пункт и място за линейките;
з) противопожарен пункт и място за противопожарна кола;

2. оградена площадка за изпробване и загряване на картовете с дължина
най-малко 100 м и широчина - най-малко 8 м;

3. служебен паркинг за леки коли и транспортните средства на картове
с площ най-малко 500 м2;

4. трибуни за зрителите - с капацитет най-малко 3000 седящи места за
републикански и международни състезания.
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Глава четиринадесета
ГРЕБНИ СПОРТОВЕ

Раздел І
АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ

Чл.1. Академичното гребане се провежда в гребни басейни, устроени върху
акватория на река, езеро, язовир или изкуствен воден канал с нулево течение на
водата, предпазени от ветрове, като преобладаващата посока на вятъра е по над-
лъжната ос на гребното разстояние.

Чл.2. Гребният басейн (фиг. 1) трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да позволява устройване на:

а) състезателно разстояние от 2000 м по права линия и най-малко 100
м свободна водна площ след финала;

б) 6 състезателни коридора с широчина от 12,5 до 15 м; 
в) свободно пространство между крайните коридори и брега, не по-

малко от 5 м;
г) коридор за връщане на лодките с широчина, не по-малка от 15 м -

от едната или от двете страни на състезателните коридори;
2. дълбочината на водата при равно дъно да бъде най-малко 2 м, а при

естествено (неравно) - най-малко 3 м;
3. бреговете по дължината на басейна да бъдат скосени най-много под ъгъл 45°.

Чл.3. (1) Маркировката на коридорите се извършва чрез шамандури, свърза-
ни към опънати на разстояние 1,5 м под водната повърхност кабели. Шамандури-
те са разположени на12,5 м една от друга по цялата дължина на състезателното
разстояние. Всеки 250 м от състезателното разстояние се отбелязват с различно
оцветени шамандури. Разстоянията от 500, 1000 и 1500 м след старта се означа-
ват с различни по форма и цвят шамандури и с въздушна маркировка чрез кабе-
ли, на които са отбелязани оста и номерът на всеки гребен коридор. Въздушна
маркировка се устройва на 5 м след стартовата и на 5 м - след финалната линия

Фиг. 1. Гребен басейн за академично гребане:

1. стартова кула; 2. стартова линия, стартови понтони, странични съдии; 

3. кабини за времеизмерватели; 4. съдийска кула и финална линия; 5. хангари и

павилиони за спортисти; 6. понтони за лодки; 7. маневрена площадка; 

8. трибуни за зрители; 9. трибуни за журналисти; 10. кей за придружаващи и

аварийни моторни лодки; 11. паркинги; 12. автомобилен и пешеходен път
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(2) В оста на всеки коридор на разстояние от 100 до 150 м след финалната линия

се предвиждат табели и номера на коридорите с височина на 3 м над нивото на водата.

(3) Линията на финала се маркира с 2 шамандури с червени знамена, разпо-

ложени на 5 м извън трасето на гребните коридори.

Чл.4. Към гребните басейни се предвиждат:

1. стартови понтони с дължина около 20 м - неподвижни или подвижни

(при променливо ниво на водата). Конструкцията на понтоните тряб-

ва да позволява компенсиране на разликите в дължините на лодките и

подравняване на носовете им в една линия;

2. стартова кула, разположена в оста на басейна на разстояние от 30 до

40 м зад стартовите понтони, с площадка за стартера на височина,

най-малко 3 м над повърхността на водата;

3. съдийска кула, разположена в створ с финалната линия. Първият етаж

на кулата трябва да съдържа стъпаловидни места за 6 съдии с осигу-

рена безпрепятствена видимост към финала, вторият - помещение за

официални лица и жури, третият - помещения за главния съдия и спи-

кера, и четвъртият - уредите за времеизмерването и фотофиниша;

4. анкерни устройства за опъване на маркировъчните кабели;

5. информационно табло, което да може да се вижда от съдиите, публи-

ката и гребците;

6. кабини за времеизмерватели на разстоянията 500, 1000 и 1500 м;

7. от 2 до 4 придружаващи моторни лодки и съответен пристан за тях;

8. автомобилни и пешеходни пътища от едната или от двете страни по

дължината на гребния канал;

9. стационарни или монтажни трибуни за зрителите и журналистите,

разположени в близост до финала под ъгъл от 20 до 30° по отношение

на надлъжната ос на гребния канал и с лице към стартовите линии;

10. павилион за спортисти със съблекални, салон за обща физическа

подготовка, тренировъчни гребни басейни, пристани и хангари за

лодките, ремонтна работилница, складове за инвентар и други, уст-

роени в челната страна на басейна зад финалната линия.

Чл.5. Салонът за обща физическа подготовка е с площ до 200 м2, с подиум

за вдигане на тежести, с уреди и тренажорни устройства.
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Раздел ІІ
ГРЕБАНЕ КАНУ-КАЯК

Чл.6. (1) Гребането кану-каяк се провежда:

1. в специализирани гребни басейни за кану-каяк;

2. в гребни басейни за академично гребане;

3. върху акваторията на реки, езера и язовири със спокойна вода.

(2) Състезателните разстояния по кану-каяк са:

1. за мъже - 500 и 1000 м (по права линия) и 10 000 м (със завои);

2. за жени - 500 м (по права линия).

Чл.7. За дисциплините от 500 и 1000 м (фиг. 2) гребните басейни трябва да

отговарят на следните изисквания:

1. течението на водата да бъде нулево или слабо и еднакво по цялата

дължина на басейна;

2. широчината на басейна да позволява устройване на 9 коридора с ши-

рочина по 9 м;

3. устройството на бреговете на басейна, коридорите за връщане на лод-

ките, свободната водна повърхност след финалната линия и изграж-

дането на допълнителните съоръжения (стартова кула, съдийска кула,

информационно табло и др.) да са еднакви с тези за академично гре-

бане съгласно раздел І;

4. стартовете да се извършват от подвижни (плуващи) понтони за всяко

разстояние от 500 и 1000 м.

Фиг. 1. Басейн за кану-каяк, гребане по права линия:

1. стартова кула за разстояния от 1000 м; 2. стартови понтони, стартова

линия, странични съдии за разстояния от 1000 м; 3. фал-стартова линия; 

4. стартови понтони, стартова линия, странични съдии за разстояния от 500 м;

5. финална линия; 6. съдийска кула; 7. трибуни за зрители; 

8. коридор за придружаващи съдийски лодки; 9. коридор за загряване и за връ-

щане на лодките; 10. автомобилен и пешеходен път; 11. понтони за лодки; 

12. маневрена площадка; 13. хангар и павилион за спортисти; 

14. кей за придружаващи и аварийни моторни лодки
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Чл.8. (1) Състезателните коридори се маркират посредством шамандури, разполо-

жени на разстояние 12,5 м една от друга и укрепени към опънати на 1,5 м под водната

повърхност кабели (при басейните за академично гребане и при специализираните ба-

сейни за кану-каяк) или закотвени към дъното на басейна (при естествените водоеми).

(2) Стартовите линии на разстоянията от 500 и 1000 м се маркират с шаман-

дури с червени знаменца, а фал-стартовите линии на 15 м след тях - с шаманду-

ри със сини знаменца.

Чл.9. За дисциплината 10 000 м състезателните басейни (фиг. 3) трябва да

отговарят на следните изисквания:

1. дълбочината на водата да бъде най-малко 2 м;

2. разстоянието между стартовата линия и първия завой да бъде най-

малко 1000 м в права линия;

3. разстоянието между последния завой и финалната линия да бъде най-

малко 1000 м в права линия;

4. разстоянието между центровете на завоите да бъде най-малко 1500 м,

а радиусът на завоите - най-малко 40 м;

5. на стартовата линия да се осигури стартов понтон с 9 стартови места,

като най-малкото разстояние между тях е 5 м;

6. финалната линия да има дължина най-малко 45 м и да е маркирана с

2 шамандури с червени флагове;

7. завоите да маркирани с 6 шамандури с червени и жълти флагове;

8. широчината на състезателното трасе да бъде най-малко 90 м с оглед

движението по разстоянието на 9 състезателни и 4 придружаващи ги

моторни лодки на съдиите.

Чл.10. Спомагателните съоръжения към гребните бази за кану-каяк са как-

то при базите за академично гребане съгласно чл. 4.

Фиг. 3. Състезателно трасе за дисциплината 10 000 м кану-каяк:

1. стартова линия, стартови понтони; 2. финална линия, съдийска кула; 

3. маркировка на завоите; 4. трибуни за зрителите
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Раздел ІІІ
ВОДЕН СЛАЛОМ

Чл.11. (1) Водният слалом е спортно-туристическа дисциплина за преминава-
не с лодки за определено контролно време по воден маршрут със слаломни врати.

(2) Състезанията по воден слалом се провеждат:
1. в бързотечащи води в естествени или приспособени за целта речни

корита със скорост на течението от 2 до 5 м/сек и дълбочина на вода-
та най-малко 4 м;

2. в спокойни води.
(3) Състезателните разстояния и броят на слаломните врати са дадени в табл. 1.

Таблица 1

Чл.12. (1) Състезанията по воден слалом в бързотечащи води обикновено се
устройват в естествени речни корита. По трасето се използват наличните препят-
ствия (бързеи, прагове, стърчащи камъни и др.), като при необходимост се пред-
виждат и допълнителни изкуствени препятствия. Примерно трасе за воден сла-
лом в естествено водно корито е показано на фиг. 4.

(2) Слаломните врати са прави, реверсивни и обратни. Вратите носят после-

дователна номерация и указания за начина на преминаването им, които са нане-

сени върху табелката към напречната летва на вратата. Схемата на контролна вра-

та за воден слалом е показана на фиг. 5.

Чл.13. Състезанията по воден слалом в спокойни води се организират близо до

брега на използвания водоем, като слаломните врати се означават с плаващи оцветени

шамандури, закотвени към дъното на водоема. Вратите са с широчина от 1,2 до 3,5 м.

Чл.14. Изкуствени слаломни басейни (фиг. 6.) се изграждат към налични во-

дохранилища (язовири и езера). Басейните се проектират с наклони, осигуряващи

необходимата скорост на течение на водата, и със съответните водни препятствия

(естествени и изкуствени). 

Чл.15. Към комплексите за воден слалом се изграждат съблекални за спор-

тистите и съдиите, навес или хангар и работилница за поправка на лодките.

Състезатели Състезателни разстояния (м) Брой врати

мъже 600-800 15-25

жени 400-600 12-15

мъже 800-1000 15-20

жени 500-800 12-18

юноши 300-500 10-15

девойки 200-400 8-12

В спокойни води

В бързотечащи води

2.Д

1
97

Строителна библиотека - Том 2 Сгради и съоръжения

Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения



Фиг. 4. Трасе за воден слалом в естествено водно корито:

1. старт; 2. прави врати; 3. реверсивни врати; 4. обратни врати; 

5. кабели за окачване на вратите; 6. препятствия

Фиг. 5. Контролна врата за воден слалом: 1. кабел за окачване на вратите;

2. кабел за регулиране положението на вратите; 3. кабели за регулиране висо-

чината на окачване на щангите; 4. напречна летва; 5. лява бяло-червена щан-

га; 6. дясна бяло-зелена щанга; 7. табелка за номерация на вратата
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Фиг. 6. Изкуствен басейн за воден слалом: 1. язовир; 2. язовирна стена; 

3. канал за захранване на басейна за връщане на лодките; 4. басейн за загряване

и тренировки; 5. стартова зона; 6. шлюз; 7. слаломен канал за препятствия и

контролни врати; 8. басейн за успокояване на течението с 5 до 6 контролни

врати; 9. наклонена плоскост за изтегляне на лодки и състезатели при авария;

10. стълба за изкачване на лодките; 11. финал; 12. зона за зрителите
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Раздел ІV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ГРЕБНИ СПОРТОВЕ

Чл.16. За нуждите на гребните спортове се проектират допълнителни покри-

ти гребни тренировъчни басейни, хангари за съхраняване на лодките и пристани.

Чл.17. (1) Покритите гребни тренировъчни басейни се устройват към учеб-

ните бази за академично гребане и кану-каяк или във водно-спортните комплекси.

(2) Гребните басейни се предвиждат с 2, 4 или 8 гребни места с възможност

за двустранно или едностранно гребане. Размерите на гребните басейни са даде-

ни в табл. 2, а схемите за тяхното устройство на фиг. 7 и 8.

Таблица 2

Фиг. 7. Тренировъчен басейн за академично гребане с 4 гребни места (двус-

транен). По линията А-А - едностранен басейн: 1. устройство за укрепване на

греблата; 2. подвижни седалки за гребците; 3. посока на циркулация на водата

при двустран- при едностран-

но гребане но гребане

2 6,5

4 11,3

8 16,7

2 6,02

4 8,72
Кану-каяк 4,6 - 0,6-0,8 неподвижни

Дълбочина 

на водата (м)
Седалки 

Академично 

гребане
0,5-0,77,7-7,4 4,3 подвижни

Широчина (м)

Дължина (м)Басейн за:
Гребни 

места (брой)

2.Д

1
100

Строителна библиотека - Том 2 Сгради и съоръжения

СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ



(3) Около гребните басейни се предвиждат обходни пътеки с широчина най-

малко 0,65 м.

(4) Върху челната страна, срещу гребците и върху страничните стени на по-

мещението се предвиждат огледала за самоконтрол на трениращите и телевизи-

онни камери, свързани с монитор и осцилограф.

Чл.18. (1) Хангарите за лодки се изграждат с негорими материали и се раз-

полагат в близост до водните басейни. Те трябва да бъдат сухи и с естествено про-

ветряване, което осигурява прозорци, ориентирани в посока север. Размерите им

зависят от броя и типа на лодките, които ще се съхраняват в тях, като оптимална-

та широчина на хангарите за академични лодки е 6 м, а за кану-каяк - 3 м. Дълбо-

чината на хангарите трябва да бъде от 24 до 30 м.

(2) Хангарите се проектират с плъзгащи се врати с височина 3 м и широчина 2,5 м.

(3) Хангарите се обзавеждат с конзолни стелажи за лодките.

Фиг. 8. Тренировъчен басейн за кану-каяк с 2 гребни места
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(4) Греблата се съхраняват на стойки във вертикално положение с лопатите надолу.

Дължината на греблата за академично гребане е от 2,9 до 3,85 м, а за кану-каяк - от 2,2 до

2,3 м. Когато височината на хангара е недостатъчна, подът под стойките се понижава.

(5) Примерни решения на хангарите са показани на фиг. 9.

(6) За маневриране и подготовка на лодките пред хангарите се устройва пло-

щадка с широчина най-малко 30 м със стабилизирана настилка (бетонна, асфал-

тобетонна, каменна).

Чл.19. Пристаните за спускане на лодките във водата трябва да са стацио-

нарни (на пилоти) при постоянно ниво на водата или във вид на плуващи понто-

ни при променливо ниво на водата. Широчината на пристаните е от 2,5 до 3 м, а

дължината - от 5 до 15 м в зависимост от вида на лодките. Височината на приста-

на над повърхността на водата трябва да бъде 0,1 м.

Фиг. 9.     Хангар за лодки: А - за академично гребане; Б - за кану-каяк; 

1. стойки за гребла; 2. конзоли за лодките с възможност за преместването им

по дълбочина на хангара и за удължаване на рамото им; 3. пълзяща врата
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Глава петнадесета
ВЕТРОХОДСТВО

Чл.1. Ветроходството се практикува като състезателен и занимателен спорт

във водоеми (язовири, езера, реки) или в крайбрежни морски акватории и на тра-

сета съгласно фиг. 1.

Чл.2. (1) Международни състезания по ветроходство се провеждат в аквато-

рия с диаметър 2 морски мили, в която се овехова с 8 знака окръжност с диаме-

тър 1,5 морска моля.

(2) Състезателното разстояние за олимпийски класове яхти има дължина

най-малко 8 морски мили и се овехова с 3 знака, образуващи равнобедрен право-

ъгълен триъгълник с основа 1,5 морска миля.

(3) При ограничена акватория състезанията могат да се провеждат и на пра-

волинейно състезателно разстояние или по друга подходяща фигура, при условие

поне 2/3 от него да бъде преминато в лавировка (промяна на курса).

Фиг.1. Олимпийско трасе: 1. линия на старта; 2. линия на финала; 

3. съдийски кораби; 4. посока на вятъра; 5. брегова ивица
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Чл.3. (1) Паркингите за лагеруване на лодките се устройват в съседство с ак-

ваторията, като броят на паркоместата ссе приема от 3 до 5 пъти капацитета на ак-

ваторията, който е 5 яхти на хеткар водна повърхност.

(2) Начинът на лагеруване в зависимост от наличната площ и начинът за

оразмеряване на паркингите за лодки върху колесари се определят по фиг. 2.

Чл.4. (1) Пристаните за швартоване на яхтите се устройват на брега на аква-

торията. Височината им е от 0,4 до 1 м над повърхността на водата, а широчина-

та - от 1,2 до 3 м.

(2) Оразмеряването на пристаните в зависимост от начините на укрепване на

яхтите е съгласно фиг. 3.

Чл.5. (1) Плавателните съдове се спускат във водата с подемно-транспортни

машини (кранове) или по рампи.

(2) Рампите за спускане на лодките във водата (фиг. 4) се проектират с нак-

лон до 1:6. За спускане на малки лодки се предвижда колесари, а за тежките съ-

дове - пътеки "слип", съоръжени с направляващи релси и лебедки.

Фиг. 2. Начин за лагеруване на лодките: А - върху колесари. Оразмеряване

на паркингите; Б - подпрени на стойки; В - върху стелажи; 1. мачти; 

2. укрепващи въжета; 3. закотвящи устройства

Фиг. 3. Оразмеряване на пристаните: А - при укрепване на яхтите към

пристана и колове, забити в дъното; Б - при укрепване на яхтите успоредно 

на пристана; 1. горно строение на пристана; 2. устройство за връзване 

на яхтите; 3. предпазна дървена греда
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Чл.6. За продължителен зимен престой на яхтите могат да се изграждат хан-

гари. Оразмеряването и примерните решения на хангарите са показани на фиг. 5.

Чл.7. Съдийската кула за контрол на състезанията по ветроходство се разпо-

лага на подходящо място така, че да позволява наблюдаване на гонките и даване

на стартове от различни места на акваторията.

Чл.8. Към ветроходните бази се предвиждат:

1. работилници (такелажна, механична, дърводелска и др.) за поддръжка и поп-

равка на плавателните съдове, помещение за измерване на ветрилата, инвен-

тарни складове и други необходими спомагателни сгради и съоръжения;

2. яхт-клуб, включващ помещения за спортистите и персонала, меди-

цинска служба, сушилни за дрехи и др.

Чл.9. Примерно решение на общата организация на територията на база за

ветроходен спорт е показано на фиг. 6.

Фиг. 4. Рампи за спускане на яхтите във водата: А - бетонна рампа с наб-

раздена повърхност; Б - пътеки "слип"; 1. яхта; 2. хангар; 3. направляващи рел-

си; 4. лебедка; 5. направляващ блок (макара); 6. теглещо въже

Фиг. 5. Хангари за яхти: А - хангар за едноредно разполагане на лодките; 

Б - хангар за двуредно разполагане на лодките; 1. пълзящи или сгъваеми врати
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Фиг. 6.     База за ветроходен спорт: 

1. паркинг за леки коли; 2. паркинги за яхти и колесари; 3. рампи за спускане на

лодките във водата; 4. пътеки "слип" с лебедки; 5. пристани; 6. самоходни или

стационарни кранове; 7. хангари, работилници; 8. яхт-клуб; 9. кула за контрол

на състезанията; 10. мачти за знамена; 11. линии на стартовете; 

12. преобладаваща посока на вятъра; 13. втора преобладаваща посока на вятъра
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Глава шестнадесета
ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ

Раздел І 
СЪСТЕЗАНИЯ С МОТОРНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Чл.1. Състезания с моторни плавателни съдове се провеждат в дисциплини-
те "скорост" и "издръжливост".

Чл.2. (1) Състезанията с моторни лодки се провеждат по права или начупе-
на затворена линия, наречена "полигон", върху акватории на реки, езера, язовири
и в крайбрежни морски води.

(2) Състезателните разстояния имат дължина от 1,5; 10; 20; 50 и 100 км в за-
висимост от серията и класа на лодките и вида на състезанието.

(3) Полигонът за провеждане на международни състезания трябва да има
дължина най-малко 1500 м за моторни лодки с извънбордни двигатели на най-
малко 2000 м - за моторни лодки с бордни двигатели.

(4) Състезателният полигон (фиг. 1-А) се овехова с плаващи знаци с жълти фла-
гове. Линията на старт-финала се означава с две вехи с флагове на черно-бели квад-
рати. На 100 м пред линията на старт-финала със същите флагове се означава пред-
стартовата зона, в която се изпълнява летящият старт на лодките. Акваторията пре-
ди старта трябва да има широчина, не по-малка от 200 м, и дължина от 300 до 400
м. Разстоянието от старта до първите завойни вехи трябва да бъде от 150 до 300 м.

Фиг. 1-А. Състезателен полигон за водомоторен спорт:

1. плуващи маркировъчни вехи; 2. знаци върху брега на акваторията; 

3. стартираща лодка; 4. предстартова зона; 5. линия на старта и финала; 

6. часовник; 7. съдийска кула; 8. пристани и хангари

Фиг. 1-Б. Стартов часовник: 1. показатели за секундите преди стартовия

сигнал; 2. обръщащи се табла за минутите преди стартовия сигнал
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(5) На разстояние от 3 до 4 м пред старт-финалната линия и под ъгъл 45° към

нея се разполага часовниково устройство (фиг. 1-Б), което сигнализира минутите

и секундите преди подаването на стартовия сигнал.

Чл.3. Базите за водомоторен спорт по отношение устройване на допълни-

телни съоръжения и сгради (паркинги, пристани за швартоване, рампа и слипове,

хангари, работилници, съдийска кула, помещения за спортистите и др.) трябва да

отговарят на изискванията на глава петнадесета "Ветроходство".

Раздел ІІ
ВОДНИ СКИ

Чл.4. Състезанията по водни ски се провеждат в дисциплините "слалом",

"фигурно пързаляне" и "скокове от трамплин".

Чл.5. (1) Състезанията по водни ски се провеждат на полигони, устроени

върху естествени или изкуствени акватории със спокойно или нулево течение на

водата (езера, язовири) с почистено и подравнено дъно. Дълбочината на водата

трябва да бъде най-малко 1,5 м за дисциплините "слалом" и "фигурно пързаляне"

и 3 м - за скоковете от трамплин. Бреговете на акваторията трябва да бъдат скосе-

ни и обработени така, че да не образуват отразени вълни.

(2) Ориентацията на оста на полигоните трябва да бъде в посока север-юг.

(3) Състезателните полигони се очертават със сферични (с диаметър 25 см) или

цилиндрични (с диаметър 16 см) шамандури, закотвени към дъното на акваторията.

Шамандурите, очертаващи състезателното трасе на скиора, и направляващите ша-

мандури, очертаващи пътя на буксирната лодка, трябва да бъдат с различни цветове.

Чл.6. (1) Състезателният полигон за дисциплината "слалом" изисква аквато-

рия с дължина 650 м и широчина 70 м (фиг. 2). Стартовият понтон се проектира

по оста на трасето на разстояние 200 м пред входната вратичка.

(2) Състезанията се съдийстват от един съдия в лодка, движещ се успоредно

на трасето в буксирния катер, и две двойки съдии, разположени на брега върху

платформи с височина 3 м над водната повърхност срещу втората и предпослед-

ната завойна шамандура.

Фиг. 2. Полигон за слалом. Обща дължина на състезателното трасе 259 м:

1. линия на движение на буксирната лодка; 2. линия на движение на състезателя;

3. входна врата; 4. изходна врата; 5. завойни шамандури; 6. стартов понтон; 

7. място за обръщане на буксирната лодка и на състезателя; 

8. съдии на брега; 9. съдия в лодка
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Чл.7. (1) Състезателният полигон за дисциплината "фигурно пързаляне"

изисква акватория с дължина 400 м и широчина най-малко 50 м (фиг. 3).

Фиг. 3. Полигон за фигурно пързаляне:

1. начало и край на манша; 2. линия на движение на буксирната лодка и на със-

тезателя; 3. шамандури; 4. място за обръщане на буксирната лодка; 

5. съдии-оценители на брега; 6. съдия в буксирната лодка

(2) Състезанията се съдийстват от 5 съдии-оценители, разположени на бре-

га върху платформа с височина най-малко 3 м над повърхността на водата, приб-

лизително срещу средата на състезателното трасе, и от един съдия-времеизмер-

вач, който се намира в буксирната лодка.

Чл.8. (1) Състезателният полигон за дисциплината "скок от трамплин" изис-

ква акватория с дължина 680 м и широчина най-малко 100 м (фиг. 4).

(2) Състезанията се съдийстват от двама съдии-оценители, разположени на

брега върху платформа с височина 3 м над водната повърхността, и от един съ-

дия, който се намира в буксирната лодка. Дължината на скока се определя по три-

ангулачна система на измерване, за което е необходимо устройването на най-мал-

ко 3 мерителни станции на брега на акваторията на разстояние от 50 до 70 м от

мястото на приводняване на скиорите.

Фиг. 4. Полигон за скок от трамплин: 1. линия на движение на буксирната

лодка; 2. линия на движение на състезателя; 3. трамплин; 

4. място за обръщане на буксирната лодка; 5. марителни станции; 

6. съдии на брега; 7. съдия в буксирната лодка
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(3) Трамплинът за скокове представлява правоъгълна наклонена плоскост с

широчина от 3,7 до 4,3 м и дължина на надводната част от 6,4 до 6,7 м и на под-

водната част - най-малко 1,5 м (фиг. 5).

Фиг. 5. Трамплин за скокове:

1. трамплин с височина 1,8 м (скокове - мъже); 2. трамплин с височина 1,5 м

(скокове - жени); 3. странични предпазни щитове

(4) Височината на трамплина (разстоянието от ръба за отскачане до повърх-

ността на водата) е 1,8 и 1,6 м скокове-мъже и 1,5 м скокове-жени. На всяка висо-

чина на трамплина съответства определена дължина на надводната част на трам-

плина, която се определя от съотношенията:

1. за трамплин с височина 1,8 м - 

2. за трамплин с височина 1,6 м - 

3. за трамплин с височина 1,5 м - 

(5) Изменението на височината на трамплина се осъществява посредством

крикове (винтове), повдигащи горния край на плота за скокове. Долният подводен

край на плота се движи на хоризонтална ос.

(6) Плотът на трамплина се изпълнява с гладко покритие (от дърво, пластма-

са) и е снабден във високия си край с устройство за обливане с вода.

(7) Носещата конструкция на трамплина трябва да бъде закотвена към дъно-

то на водоема и да не се мести при скок.

(8) От дясната (или от двете страни) на трамплина към плота за скокове се монти-

рат предпазни щитове под ъгъл 45°, които продължават на разстояние най-малко 30 см

под повърхността на водата. Щитовете се боядисват в цвят, различен от този на плота.
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Глава седемнадесета
СКИ-СПОРТОВЕ

Раздел І
СКИ-АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Чл.1. Алпийските дисциплини (спускане, слалом, гигантски слалом, суперги-

гантски слалом и паралелен слалом) се провеждат на писти върху естествени терени.

Чл.2. (1) Спускането се практикува на състезателно разстояние върху писта

за спускане с параметри, дадени в табл. 1.

Таблица 1

(2) Теренът на пистите трябва да бъде добре почистен от камъни, корени от дър-

вета и други препятствия. Резките вълнообразни места и възвишения, острите завои с

външни наклони трябва да се избягват. Препятствия, които могат да причинят нараня-

вания на излязъл от трасето състезател, да се обезопасят със защитни огради, сняг и др.

(3) Трасето на пистата се предвижда с широчина от 15 до 30 м в зависимост

от теренните условия и наклоните и се маркира от двете страни с разноцветни ог-

раничителни флагчета. Трасето за спускане се маркира с контролни врати по въз-

можност перпендикулярно на посоката на движението с широчина най-малко 8 м.

Вратите са от по две двойки еластични колчета с диаметър от 3 до 4 см и височи-

на 1,8 м над снега. На всяка двойка колчета са опънати правоъгълни флагове 1 х

0,7 м с последователно сменящи се цветове за всяка врата.

Чл.3. (1) Слаломът се практикува върху писта по трасе, маркирано от врати.

Състезанията по слалом (фиг. 1) се провеждат на два манша на две различни тра-

сета с параметри съгласно табл. 2.

Таблица 2

(2) При пистите за мъже и жени най-малко 1/4 от трасето трябва да преми-

нава през склонове с наклон 30°.

(3) Слаломните вратички се маркират от две колчета от пластмаса с диаметър от

3 до 4 см, с височина над снега 1,8 м с прикрепени към тях флагчета. Широчината на

вратите е от 4 до 5 м с разстояние между две последователни врати от 0,75 до 15 м.

Разлики във височините 

между старта и финала (м)

• Mъже и юноши 140-200 55-75

• За жени и девойки 120-180 45-60

• За пионери и пионерки до 100 до 40

Писти за слалом Брой на вратичките

минимална максимална

• За мъже и юноши 750 1000

• За жени и девойки 400 700

• За пионери и пионерки - 350

Разлики във височините (м)
Писти за спускане
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Чл.4. (1) Гигантският слалом се практикува върху писта по трасе, определе-

но от врати. Състезанията се провеждат на два манша, по възможност на две от-

делни трасета (фиг. 2).

(2) Пистите за гигантски слалом са с параметри съгласно табл. 3, разположе-

ни върху вълнообразен и хълмист терен с широчина най-малко 30 м.

Таблица 3

(3) Трасето за гигантски слалом се маркира, както при спускането. Широчи-

ната на контролните врати между вътрешните колчета е от 4 до 8 м, а разстояни-

ето между две последователни врати е най-малко 10 м. Флаговете на всяка двой-

ка колчета са перпендикулярни на посоката на движение.

Фиг. 1.    Трасе за слалом: Фиг. 2.  Трасе за гигантски слалом:

1. слаломни вратички; 1. контролни врати;

2. зелени флагчета; 2. зелени флагове;

3. червени флагчета; 3. червени флагове; 

4. финал; 5. оградена 4. финал; 5. оградена 

финална площадка финална площадка

Разлики във височините 

между старта и финала (м)

• Mъже и юноши до 15% от разликата във висо-

чините, но не по-малко от 37

• За жени и девойки 250-350 45-60

• За пионери и пионерки До 300 до 40

Писти за слалом Брой на контролните врати

250-400
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Чл.5. (1) Супергигантският слалом се практикува върху писта по трасе, оп-

ределено от врати.

(2) Пистите за супергигантски слалом са с параметри съгласно табл. 4, по възмож-

ност разположени върху вълнообразен и хълмист терен с широчина най-малко 30 м.

Таблица 4

(3) По трасето за супергигантски слалом се поставят контролни врати от по две

двойки колчета с размери, както при спускането. Широчината между вътрешните колче-

та от 6 до 8 м при отворените и от 8 до 12 м - при слепите контролни врати, а разстояни-

ето между две последователни врати е най-малко 25 м. Флаговете на всяка двойка колче-

та са с широчина 0,75 м и височина - 0,5 м при отворените и с широчина 0,3 м и височи-

на 0,5 м - при слепите врати, като се поставят перпендикулярно на посоката на движение.

Чл.6. (1) Паралелният слалом се провежда едновременно от двама състеза-

тели върху две, разположени едно до друго, трасета с еднакъв профили снежна

покривка и с разлика във височините от 80 до 100 м.

(2) Вратичките се очертават с по две двойки колчета, между които са опъна-

ти флагчета с широчина 0,3 м и височина 0,7 м. Разстоянието между вратичките

е от 4 до 5 м, а между паралелните трасета - от 6 до 7 м.

(3) Всяко трасе завършва със собствена финална врата с широчина най-мал-

ко 7 м. Вратите са разположени непосредствено една до друга.

Чл.7. Пистите за алпийски дисциплини се ограничават отляво с червени и

отдясно със зелени флагчета, като опасните места се обезопасяват с мрежи или

със снежни валове.

Чл.8. (1) Мястото на старта се устройва върху хоризонтална площадка с дъл-

жина най-малко 4 м и широчина най-малко 3 м, оградена и подходящо защитена сре-

щу неблагоприятни атмосферни условия. Колчетата на времеизмервателната уредба

за старта се поставят на разстояние 0,75 м едно от друго и на 0,5 м над снега.

(2) За чакащите състезатели, треньори, длъжностни лица, медицинската и

спасителната служба в близост до старта се изгражда подходящ заслон.

(3) Мястото на финала (фиг. 3) трябва да бъде добре обозримо - равна пло-

щадка с широчина най-малко 1,2 м и дължина най-малко 150 м, оградена с пара-

пет с височина 0,6 м. Намаляване дължината на площадката се допуска при про-

тивонаклон на терена. Линията на финала се маркира с два кола на разстояние

един от друг най-малко 15 м, свързани чрез лента с надпис "финал". Колчетата на

електроизмервателната уредба се поставят непосредствено зад коловете на фина-

ла. В рамките на оградената площадка на финала на разстояние 15 ÷ 20 м от най-

близкия кол на финала се предвижда павилион с три кабини за електроизмерва-

телната уредба, ръчното измерване и осведомителя. Извън рамките на оградена-

та площадка на финала, на подходящи места се устройват трибуни за журналис-

ти, водачи и треньори на отборите и за официални лица.

Разлики във височините 

между старта и финала (м)

• Mъже до 10% от разликата във 

височините, но не по-малко от 

• Жени 350-500 35 за мъжете и 30 – за жените 

Писти за супергигантски слалом Брой на вратите

500-650
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(4) Размерите на оградената площадка на финала за слалом могат да се реду-

цират до 50 м в широчина и дължина, а размерите на линията на финала - до 10 м.

Чл.9. Пистите за ски-алпийски дисциплини могат да се съоръжават допъл-

нително с:

1. машини за обработване на снежната покривка;

2. машини за произвеждане на изкуствен сняг;

3. ски-влекове;

4. изкуствена настилка на писта за тренировъчна робата.

Фиг. 3. Финал - ски състезания-алпийски дисциплини: 1. ограда; 2. финал;

3. длъжностни и официални лица; 4. журналисти; 5. места за зрители; 

6. кабини за електроизмервателна уредба, ръчно измерване, осведомител; 

7. колчета на електроизмервателната уредба; 8. информационно табло и 

изчислително бюро; 9. изход за състезателите

РАЗДЕЛ ІІ
СКИ-СЕВЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ

Чл.10. Северните дисциплини обхващат бегови дисциплини, скокове и се-

верна комбинация. Беговите дисциплини обхващат бягания и щафети на различ-

ни разстояния.

Чл.11. (1) Състезанията по беговите дисциплини се провеждат по очертани

трасета върху снежни писти. Пистата се прокарва върху естествен терен, като се

премахват дупките, ямите и други неравности и препятствия.

(2) Най-високата точка на пистата не трябва да надвишава 1650 м надморс-

ка височина и по изключение, в зависимост от снежните условия - не повече от

2000 м. Пистата трябва да включва 1/3 равни отсечки, 1/3 изкачвания с оптимал-

на дължина 200 м и 1/3 спукания и надлъжният � профил трябва да отговаря на

изискванията, дадени в табл. 5.

(3) По цялата дължина на пистата снегът се обработва с машини за утъпква-

не и прокарване на следа с широчина най-малко 2,5 м. Завоите и спусканията се

разширяват до необходимите за безопасността на състезателите размери.

(4) Трасето на пистата се маркира с флагчета или ленти, с табелки за кило-

метража и стрелки за посоките на движението.
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Таблица 5

(5) Трасето трябва да покрива по възможност цялото състезателно разстоя-

ние в една обиколка. Допуска се някои трасета или част от тях да се използват по

два или повече пъти.

(6) Стартът и финалът при бяганията се устройват на едно и също място, равно

и с площ, достатъчна за разполагането на необходимите съоръжения за спортисти, съ-

дии и съдии-времеизмерватели, журналисти, официални лица и зрители. Маркиране-

то, ограждането и съоръжаването на старт-финалната площадка са показани на фиг. 4.

(7) Стартът на щафетите се устройва по начин, позволяващ едновременното

стартиране на всички отбори, съгласно фиг. 5.

(8) Финалът и зоната за смяна на щафетите се устройват на равно място с

дължина най-малко 30 м и широчина съобразно с условията на местността. Съо-

ръжаването и ограждането са показани на фиг. 6.

(9) По трасето на щафетата се предвижда най-малко една следа. На разстоя-

ние 500 м до финала и до зоната за смяна се предвиждат две следи, а на послед-

ните 100 м следите трябва да са в права линия.

Фиг. 4. Старт и финал на бяганията:

1. стартова площадка; 2. стартер; 3. маркиране на ските преди старта; 

4. стартиращ състезател; 5. следа за загряване; 6. водачи и треньори на отборите;

7. времеизмерватели и съдии; 8. информационно табло; 9. финал; 

10. следа за втора обиколка; 11. ръководство на състезанието; 

12. журналисти; 13. зрители; 14. съблекални за спортисти; 15. ограда

Разлика във височините Максимална разлика във 

между най-високата и най- височините на отсечките 

ниската точка на трасето (м) за изкачване (м)

5 100 50 150-200

10 200 75 250-400

15 250 100 450-600

20 250 100 600-750

30 250 100 750-1000

50 250 100 1000-1500

Сбор от разликите във 

височините за изкачване (м)

Писта с 

дължина (км)
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Фиг. 5. Старт на щафети:

1. стартер; 2. стартиращи състезатели, разположени по дъга

Координатите на дъгата спрямо правата линия са дадени в сантиметри.

Фиг. 6. Финал и зона за смяна на щафети:

1. финал; 2. времеизмерватели и съдии; 3. зона за смяна; 

4.5. вход-изход за състезателите; 6. маркиране на ските; 7. ограда

Чл.12. За провеждане на тренировки по ски-бягане и ски-кросове през лет-

ните месеци се проектират специални писти (ролбани). Трасетата трябва да отго-

варят на следните изисквания:

1. да имат дължина от 3 до 5 км и широчина от 3 до 5 м;

2. профилът на трасето да се избира аналогичен на профила на състеза-

телните писти за ски-бягания, като завоите се оформят с необходими-

те преходни криви и напречни наклони;

3. да се осигури отводняване от повърхностни води;

4. да се осигури обезопасяване на трасето;

5. покритието да бъде твърдо и гладко, изпълнено от асфалтобетонна

настилка.

Чл.13. (1) Ски-скокове се практикуват от мъже и юноши на шанци за ски-

скокове (фиг. 7), които са:

1. учебни - с нормена точка Р до 20 м;

2. за тренировъчна и състезателна дейност:

а) малки и средни - с нормена точка Р = 15 до 55 м и отношение 

H:N = 0,40 до 0,50;

б) нормални - Р = 60 до 70 м и H:N = 0,49 до 0,53;

в) големи - Р = 80 до 90 м и H:N = 0,51 до 0,55;

г) за ски-полети - Р = 90 до 120 м.
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(2) Състезателните шанци като правило трябва да се съчетават в единен ком-

плекс при следните оптимални комбинации:

1. големи шанци със средни и малки шанци;

2. нормални шанци с малки;

3. нормална с Р = 70 м с голяма шанца с Р = 85 до 90 м - за провеждане

на световни първенства и олимпийски игри.

Чл.14. (1) Теренът за шанците трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да има профил, близък до профила на шанцата, която ще се изгражда (сре-

ден наклон на ската от 20 до 40° за различните дължини на съоръженията);

2. да бъде защитен от странични ветрове и навявания от сняг и да има ори-

ентация на ската в посока север или североизток.

(2) Според конструкцията си шанците са:

1. естествени - профилът им се оформя чрез земнонасипни строителни ра-

боти върху скатовете на терена;

2. изкуствени - профилът им се създава чрез земнонасипни строителни ра-

боти за отсечките на полета и приземяването и чрез изграждане на строителна

конструкция за отсечката на засилване.

(3) Елементите на шанците за ски-скокове (фиг. 7) трябва да отговарят на

изискванията, посочени в табл. 6.

Фиг. 7. Профил и план на шанца за ски-скокове
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Таблица 6

Норми за оразмеряване на 

елементите на шанцата

L Разчетна дължина на скока от т. 0 до т. Р по пунктирната линия

P Нормална точка на шанцата

K Критична точка – край на разстоянието за 

приземяване и начало на прехода

O Ръб на трамплина

H Вертикална проекция на траекторията на полета L

N Хоризонтална проекция на траекторията на полета L

H:N Отношение между вертикална и хоризонтална определя се в зависимост от 

проекция на траекторията на полета L Р по табл. 7

M Разстояние между точки Р и К 

(отсечка за приземяване)

a Ъгъл на наклон на трамплина определя се по табл. 7

Ъ Ъгъл на наклон на отсечката за приземяване в точка Р определя се по табл. 7

Ъо Ъгъл на наклон на началото на отсечката за приземяване, 

в подножието на трамплина

c Ъгъл на наклон на отсечката за засилване съобразно теренните условия

R1 Радиус на кривата, съединяваща отсечката R1 = 0,13 V
2

o при c = 32,5 °

за засилване с трамплина R1 = 0,14 V
2

o при c ≅ 35°

R2 Радиус на кривата, съединяваща отсечката за 

приземяване с отсечката за спиране

R3 min Радиуси на кривата, съединяваща подножието на 

R3 max трамплина с отсечката за приземяване

B1 Широчина на отсечката за засилване B1 = 3 ÷ 4 м; min 2,5 м

B2 Широчина на отсечката за приземяване в т. К B2 = 0,19 L1

(L1 = L + M)

T Дължина на трамплина T = 0,25 Vo

s Височина на трамплина S = 0,05 N

E Дължина на отсечката за засилване определя се по табл. 8

e Дължина на зоната на допълнителните хоризонтална проекция на 

стартови площадки дължината на всяка стартова 

площадка - 1,5 м

Vo Скорост в момента на началото на полета при 

напускане на т. 0 в м/сек

D Хоризонтално разстояние между трамплина (т. 0) и 

най-ниска съдийска кабина (място)

d Вертикално разстояние между трамплина (т. 0) d = 0,29 D ÷ 0,36 D 

и пода на най-ниската съдийска кабина или d = Dtg (18 ÷ 20°)

Q Хоризонтално разстояние от оста на шанцата 

до съдийската кула

A Дължина на отсечката за спиране при ± 0,0° A = 4Vo ÷ 5Vo или A = 1,5 L

f Разстояние между трибуните за треньорите и 

оста на шнацата

g Разлика между котите на пода на трибуните за 

треньорите и т. 0
1 ÷ 1,2 на под т. 0

D = 0,5 L1 ÷ 0,7 L1

определя се по табл. 8

Q = 0,25L1 ÷ 0,5 L1

bo ≅ 0,25 b

f = 0,5 ÷ 0,9 Vo

Условни означения към фиг. 7

M = 0,25 L ± 15%

R2 = 0,14 V
2

o – 0,17 V
2

o

R3 = 1,5 L – 3 L
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Таблица 7

Малки и средни шанци

Нормални шанци

Големи шанци

Таблица 8

С=

е=

а= 9° 10° 11° 12° 9° 10° 11° 12° 9° 10° 11° 12° 9° 10° 11° 12° 9° 10° 11° 12° 9° 10° 11° 12°

24 110 108 106 105 99 97 96 94 91 90 88 87 86 84 82 81 81 80 78 77 78 76 75 73

25 121 119 117 116 109 107 106 104 101 99 97 96 94 92 91 89 89 87 86 84 85 84 82 80

26 133 131 129 127 120 118 116 114 110 109 107 105 103 101 99 98 98 96 94 92 93 92 90 88

27 146 144 142 140 132 130 127 125 121 119 117 115 113 111 109 107 107 105 103 101 102 100 98 96

28 161 158 156 154 144 142 140 137 132 130 128 126 123 121 119 117 117 114 112 110 111 109 107 105

29 176 173 171 168 158 155 153 150 145 142 139 137 135 132 130 127 127 124 123 120 121 119 116 114

30 193 190 187 184 173 170 167 164 158 155 152 149 147 144 141 139 138 135 133 130 132 129 126 124

31 212 208 205 202 188 185 182 179 172 168 165 163 159 156 153 151 150 147 144 141 143 140 137 134

32 323 228 224 220 205 202 198 195 187 183 180 177 173 170 166 163 163 159 156 153 155 152 149 146

Е в м

Vo

22,5° 25° 27,5° 30° 32,5° 35°

0,143 Е 0,133 Е 0,124 Е 0,117 Е 0,112 Е 0,107 Е

С

е=

а= 7° 8° 9° 10° 11° 7° 8° 9° 10° 11° 7° 8° 9° 10° 11° 7° 8° 9° 10° 11° 7° 8° 9° 10° 11° 7° 8° 9° 10° 11°

15 39 38 38 37 37 36 35 35 34 33 33 33 32 32 31 32 31 30 30 29 30 29 29 28 28 29 28 28 27 27

16 45 44 44 43 42 41 40 40 39 38 38 38 37 36 36 36 36 35 34 33 35 34 33 32 32 33 33 32 31 31

17 52 51 50 49 48 47 46 45 45 44 44 43 42 41 41 41 40 40 39 38 39 39 38 37 36 38 37 36 36 35

18 58 57 56 56 55 53 52 51 51 50 50 49 48 47 46 47 46 45 44 43 45 44 43 42 41 43 42 41 40 39

19 66 65 64 63 62 60 59 58 57 56 56 55 64 53 52 53 52 51 50 49 50 49 48 47 46 48 47 46 45 44

20 74 73 72 70 69 67 66 65 64 63 63 61 60 59 58 59 58 57 56 55 56 55 54 53 52 54 53 52 51 50

21 83 81 89 79 78 75 74 73 71 70 70 69 67 66 65 66 64 63 62 61 62 61 60 59 58 60 59 58 56 55

22 92 91 89 88 86 84 82 81 80 78 78 76 75 73 72 73 72 70 69 68 69 68 67 65 64 67 65 64 63 61

23 102 101 99 97 96 93 91 90 88 87 86 84 83 81 80 81 79 78 76 75 77 75 74 72 71 74 72 71 69 68

35°

0,107 ЕVo 0,112 Е0,143 Е 0,133 Е 0,124 Е 0,117 Е

22,5° 28° 27,5° 30° 32,5°
E в м

H:N

Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b

м/сек м/сек м/сек м/сек м/сек

80 27,2 10,0 36,0 27,1 10,5 36,5 27,0 11,0 36,5 26,9 11,5 36,5 26,8 12,0 37,0

85 28,0 10,0 36,0 27,7 10,0 37,0 27,0 10,5 37,0 27,4 11,0 37,0 27,3 11,5 37,5

90 28,5 9,5 36,5 28,3 10,0 37,0 28,2 10,5 37,0 28,1 11,0 37,0 28,0 11,5 37,5

L M

0,55

градуси градуси градуси градуси градуси

0,51 0,52 0,53 0,54

H:N

Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b

м/сек м/сек м/сек м/сек м/сек

60,0 24,6 10,0 34,5 24,5 10,5 34,5 24,4 11,0 35,0 24,3 11,5 35,0 24,2 12,0 35,5

65,0 25,5 10,0 34,5 25,3 10,5 35,0 25,0 10,5 35,5 25,0 11,0 35,5 24,9 11,5 36,0

70,0 26,1 9,5 35,0 26,0 10,0 35,0 25,9 10,5 35,5 25,8 11,0 35,5 25,7 11,5 36,0

0,51 0,52

L M

0,53

градуси градуси градуси градуси градуси

0,49 0,5

H:N

Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b Vo  a b

м/сек м/сек м/сек м/сек м/сек м/сек

15 14,9 9,0 25,5

20 16,5 8,5 26,5 16,2 9,0 27,5 15,9 9,5 29,0 15,5 10,0 30,0

25 18,1 8,0 28,0 17,8 8,5 25,0 17,5 9,0 30,0 17,4 10,0 31,0

30 19,8 7,5 29,5 19,5 8,0 30,0 19,1 8,5 31,5 19,0 9,5 32,0 18,9 10,5 33,0

35 19,9 7,5 32,0 19,7 8,5 32,5 19,6 9,5 33,5 19,5 10,5 34,0

40 20,2 7,0 33,5 20,0 8,0 34,0 19,8 9,0 34,5 19,6 10,0 35,5 19,5 11,0 36,0

45 21,0 9,0 35,0 20,8 10,0 35,5 20,6 11,0 36,0

50 22,1 9,0 35,0 21,9 10,0 35,5 21,7 11,0 36,0

55 23,0 8,5 35,5 22,9 9,5 36,0 22,7 10,5 36,5

L M

0,48 0,5

градуси градуси градуси градуси градуси градуси

0,4 0,42 0,44 0,46
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Забележки: 
1. Посочените дължини на участъка на засилването са при включването в тях на кръгова

преходна дъга. Когато преходната крива е клотоида, дължината на засилването се уве-
личава, за да се изравни разликата във височината между ръба на трамплина (т. 0) и
най-горната стартова площадка със сбора при кръгова преходна крива.

2. За междинни значения на Vo , дължината на отсечката за засилване Е се определя чрез
интеполация. За значения на Vo по-малки от 15 м/сек и по-големи от 32 м/сек - чрез ек-
страполация.

(4) Отсечката за спиране при дължина, равна или по-голяма от 1,5 L, е хори-
зонтална. При по-малка дължина тя трябва да получи обратен наклон от 10 до
15°. Широчината � трябва да e по-голяма от 0,5 L при равномерно увеличение
след точка К и да завършва в полукръг.

(5) По цялата дължина на отсечката за засилване, трамплина и приземяване-
то нормените широчини В1 и В2 и страничното строително оформяне не трябва
да създават опасност за скачача. При естествено оформяне на отсечката за засил-
ване по терена от двете му страни трябва да има ограда с височина 0,4 м с отб-
лъскващо въздействие. Отсечките на трасето за засилване, изградени върху конс-
трукции, се огражда с парапети, чиято височина е най-малко 1,2 м.

(6) Към всяка ски-шанца, на която ще се провеждат състезания, се изграж-
дат съдийски кули. Към шанци за учебно-тренировъчни занимания вместо кули
могат да се устройват площадки за треньорския състав. Необходимо е съдийска-
та кула да има размери най-малко 6 х 6 м и 6 кабини. Всеки съдия трябва да наб-
людава добре скока от ръба на трамплина до неговия завършек. Съдиите не тряб-
ва да виждат оценките помежду си и информационното табло. Подът на кабини-
те за съдиите следва да се разположи стъпалообразно съобразно с траекторията
на най-дългия скок. Разликата между парапета и пода на кабините трябва да бъ-
де от 1 до 1,2 м. за да се осигури по-добра видимост от кулата, предната � стра-
на трябва да е на 7 до 10° косо спрямо оста на шанцата.

(7) Треньорската трибуна се изгражда стъпаловидно с капацитет около 20
души, като е осигурена добра видимост към отскока и първата част на скока.

(8) По цялата дължина на профила от двете страни на щанцата се устройва
постоянна маркировка. Допуска се прекъсната маркировка през 5 м.

(9) Върху снега или пластмасовите настилки се маркират:
1. нормена точка Р - с табелка и синя линия с дължина около 2 м от две-

те страни на отсечката за приземяване;
2. критичната точка К - с табелка и червена линия с дължина 2 м от две-

те страни на отсечката за приземяване;
3. метражът на скоковете от двете страни в зоната на приземяване - с та-

белки на всеки метър от двете страни на отсечката за приземяване.
(10) Шанци с пластмасово покритие се устройват за целогодишно ползване.

Минималните размери на пластмасовите покрития са дадени в табл. 9. Разликата
между пластмасовата настилка и минималната строителна широчина на шанцата се
запълва с чимове, като повърхностите на настилката и на тревата трябва да съвпадат.
Изкуствената настилка трябва да се поддържа във влажно състояние чрез оросяване.
Пластмасовите покрития се изпълняват от отделни платна - четки с размери около 55
(40) х 1,2 до 1,5 см и с тегло от 1,8 до 2 кг, като на отсечката за засилване те се разпо-
лагат в 2 до 3 реда със застъпване, а на отсечката за приземяване - в 3 до 4 реда.

(11) Най-малко от едната страна по наклонените участъци на шанците се из-
граждат стълби с минимална широчина 0,8 м с парапети.
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Таблица 9

(12) Отсечките върху строителната конструкция за засилване и трамплинът се
покриват с подходящи снегозадържащи настилки. При наличие на пластмасови покри-
тия през снежния период върху тях се полага мрежа, осигуряваща снегозадържането.

(13) В участъка на стартовите площадки се устройват заслони за състезате-
лите и съдиите-стартьори с помещение за изчакване и санитарен възел.

(14) Трибуни за зрителите се устройват по дължината на скока, отсечката за
приземяването и спирането, като се използват естествените скатове на терена или
подходяща конструкция.

(15) Допуска се полето за спиране да се съчетава със старта и финала на ски-
бяганията.

(16) Шанците трябва да бъдат съоръжени със следните измервателни и ин-
формационни системи:

1. автоматично командван светофар за контрол на времето за стартиране;
2. уреди за измерване скоростта на засилването в участъка от 10 м пре-

ди ръба на трамплина (т. 0 на фиг. 7);
3. уреди за измерване скоростта и посоката на вятъра, които се разпола-

гат на изпъкналата част на преходната дъга с радиус Р3 на височина
на траекторията на скока;

4. информационни табла за стартовите номера, дължините на скоковете
и общите оценки;

5. съобщителна система между участниците в състезанието и техничес-
ките лица;

6. информационни уредби за участниците и зрителите;
7. системи за обслужване на представителите на средствата за масова

информация.
Чл.15. Северната комбинация се практикува от мъже и юноши и включва

дисциплините:
1. ски-скокове на нормални шанци с дължина на скока 60 ÷ 70 м;
2. ски-бягане на писти, които отговарят на изискванията на чл. 11 от та-

зи глава, на следните разстояния:
а) за мъже - 15 км;
б) за юноши - 10 км.

Без син-

тетично 

покритие

м 18 до 8 8 до 14 

т. Р В-Е L-P1 B-T L-R3,1 B-R3,1 L-R3,2 B-R3,2 B-K1 B-P2,1 B-R2,2 L-A B-A

20 1,00 1,00 3,00 2,50 7,00 2,00 3,00 3,25 0,50 15,00 4,50

25 1,00 1,00 3,45 2,75 8,00 2,50 3,50 4,00 0,50 17,50 5,50

30 1,00 1,00 3,90 3,00 9,20 3,00 3,75 4,25 0,50 20,00 5,75

35 1,00 1,00 4,50 3,25 10,50 3,25 4,00 4,50 0,75 22,50 6,50

40 1,00 10,00 1,50 5,20 3,50 12,00 3,50 4,25 5,00 0,75 25,00 7,25

45 1,00 12,00 1,50 6,00 4,00 13,80 4,00 4,50 5,25 1,00 27,50 8,25

50 1,00 14,50 1,50 7,00 4,50 15,90 4,25 5,00 5,75 1,25 30,00 9,25

55 1,50 17,50 2,00 8,10 4,75 18,30 4,50 5,50 6,25 1,25 32,50 10,25

60 1,50 21,00 2,00 9,30 5,00 21,00 5,00 5,75 6,75 1,50 35,00 11,25

65 1,50 25,00 2,50 10,70 5,50 24,20 5,25 6,00 7,25 1,75 37,50 12,00

70 1,50 30,00 2,50 12,30 5,75 27,80 5,50 6,50 8,25 1,75 40,00 13,00

75 1,50 36,00 2,50 14,10 6,00 32,00 6,00 7,00 9,00 1,75 43,00 13,75

80 1,50 43,00 3,00 16,20 6,25 36,80 6,25 7,50 9,50 1,75 47,00 14,50

85 1,50 51,50 3,00 18,60 6,50 42,30 6,50 8,00 10,25 1,75 52,00 15,50

90 1,50 62,00 3,50 21,40 7,00 48,60 7,00 8,50 11,00 2,00 58,00 16.50

Отсечка за 

спиране

20 до 30 кг/м
2

15 до 18 кг/м
2

Отсечка за полет 
Отсечка за полет и приземяване 

в зоната на R2

и приземяване в 

зоната на R3

Отсечка за засилване и 

трамплин
Големина на 

шанцата

15 до 18 кг/м
2

8 до 14 кг/м
2
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Раздел ІІІ
БИАТЛОН

Чл.16. Биатлонът е комбиниран зимен спорт, състоящ се от бягане със ски и

стрелба с малокалибрена пушка.

Чл.17. Основните изисквания към трасетата на биатлонските дисциплини са

дадени в табл. 10.

Таблица 10

Чл.18. Състезателните съоръжения за биатлон включват състезателно трасе,
старт, финал и стрелбище.

Чл.19. (1) Състезателните трасета по биатлон се състоят от редуващи се рав-
нинни участъци, изкачвания и спускания, разположени върху естествен терен, по-
чистен от препятствия.

(2) Трасетата се маркират с цветни знаменца и указателни табелки за кило-
метража, посоката на движение, спусканията, завоите и др.

(3) По цялото състезателно разстояние снегът се обработва с машини за
утъпкване и за прокарване на следи на широчина най-малко 2,5 м. На последни-
те 300 до 500 м преди финала по трасето се прокарват две следи.

(4) Трасето трябва да покрива по възможност цялото състезателно разстоя-
ние в една обиколка. Допуска се при олимпийски игри и световни първенства тра-
сета или части от тях да се използват няколко пъти. Не се допуска трасета или
части от тях да се пробягват повече от два пъти.

Чл.20. Стартът, финалът и зоната за смяна на щафетите трябва да отговарят
на изискванията на чл. 11.

разлика във максимално 

височините изкачване 

между най-  без прекъс-  

ниската и ване на 

най-  висока-  отсечка от 

та точка на 200 м (м)

трасето (м)

Индивидуален биатлон - мъже 20 200 75 550 -  750 4 х 5 3

Индивидуален биатлон скоростен - 

мъже

Щафета -  мъже 200 за всяка 200 - 300 за 

отсечка всяка отсечка 

от 7,5 км от 7,5 км

Индивидуален биатлон -  юноши на отсечка 

от 200 м

50

Индивидуален биатлон скоростен -  

юноши

Щафета -  юноши 200 за всяка 200-  300 за 2 х 5 за 

отсечка всяка отсечка всеки 

от 7,5 км от 7,5 км състезател 

Индивидуален биатлон -  на отсечка 

жени и девойки от 150 м

50

Индивидуален биатлон скоростен - 

жени и девойки

Щафета - жени и девойки 100 за всяка 150-  200 за 2 х 5 за

отсечка всяка отсечка  всеки 

от 5 км  от 5 км състезател

3 х 5 1

150- 200 2 х 5 1

50

753 х 7,5

5 100 50

4 х 7,5 75
2 х5 за всеки 

състезател
2,5

10 200 75 300-  400

10 200 75 2 х 5 300 -  400

3 х 5 2

сбор от раз-  

ликите във 

височините 

(общо изкач-             

ване) (м)

серии по 

брой 

изстрели

минимално 

разстояние 

между 

стрелбите 

(км)

2,5

2 х 5 2,5

2,5

10 100 200-  300

Характеристика на трасето Стрелби

15 150 400-  500 3 х 5 3

Състезателно 

разстояние 

(км)

Дисциплина
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Чл.21. (1) Стрелбището за биатлон се предвижда като открита площадка за стрел-
ба с малокалибрена пушка лежешком и стоешком в близост до старт-финалната зона.
Сериите стрелби (от 2 до 4 на брой в зависимост от състезателната дисциплина) се про-
веждат така, че между всяка стрелба състезателите да пробягват от 2 до 4 км по трасето.

(2) Разстоянието за стрелба между огневия рубеж и линията на мишените е
50 м (±1 м). Ъгълът, сключен между мишените и нивото на огневия рубеж, тряб-
ва да бъде по-малък от 3°.

(3) Огневата позиция на всеки състезател има широчина 2,5 м. Огневият ру-
беж трябва да бъде равен, твърд и покрит с рогозки, постелки или с матраци.

(4) При биатлонските щафети за всеки участващ в състезанието отбор се
предвиждат отделен коридор и щит с мишена. Стрелбата лежешком и стоешком
се изпълнява от един и същи коридор.

(5) При индивидуалните състезания за състезателите не се предвиждат от-
делни коридори. Огневият рубеж на стрелбището се разделя на части, като лява-
та част е предназначена за стрелба лежешком, а дясната - за стрелба стоешком.
Двете части се означават с табелки и се прокарват отделни следи, водещи към съ-
ответните части на огневия рубеж.

(6) При биатлонските дисциплини се използват механични падащи мишени,
мишени от лек чуплив материал или електронни мишени с възможност за допъл-
нително контролиране на попаденията. Огневите коридори и съответните щито-
ве са означени с еднакви, добре видими номера.

(7) Зад огневия рубеж се огражда площадка с широчина около 25 м за съди-
ите, състезателите и журито.

(8) На разстояние 10 м зад огневия рубеж на всеки четвърти коридор се пос-
тавят ветропоказатели.

(9) При скоростните биатлони и щафетите в близост до стрелбището трябва
да бъде очертано с две следи "наказателно разстояние" - кръг или елипса с дъл-
жина 150 м (±5 м).

Чл.22. (1) Схемата на състезателно трасе за биатлон с възможност за про-
веждане върху него на всички дисциплини е показана на фиг. 8.

(2) В близост до финала се предвижда подкрепителен пункт за състезатели-
те. Отделен подкрепителен пункт при щафетите се обособява и в зоната на сме-
ните в случаите, когато тя не е разположена в близост до финала.

Фиг. 8. Състезателно трасе за биатлон: 1 и 2 - трасе с дължина 4 км; 

3 и 4 - трасе с дължина 3 км; 5 и 6 - трасе с дължина 2,5 км; 7. наказателно разс-

тояние 150 м; 8. зона на старта и финала; 9. огневи рубеж; 10. линия на мишените
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Раздел ІV
СПОМАГАТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА 
ЗА СКИ-СПОРТ

Чл.23. Видовете спомагателни помещения към съоръженията за ски-спорт и

техните площи са дадени в табл. 11.

Таблица 11

1 3

1. Вестибюл

2. Гардероб за горни дрехи (площ зад гардеробния плот)

3. Съблекални според системата на съблекалните и 

    ЕПС на съоръжението

4. Душове, мивки, тоалетни

5. Помещения за почивка на спортуващите

6. Помещение за масаж по проектно 

задание

7. Сауна (парилка, душово помещение, съблекални) по проектно 

задание

8. Стаи за треньори с душови кабини; 

    работна площ 2,5 до 3 м
2
 на треньор

9. Методичен кабинет по проектно 

задание

10. Стаи за съдии, секретариат на съдийски състав по проектно 

задание

11. Медицински кабинет и кабинет за бърза медицинска 

      помощ

12. Помещение за съхраняване на ски бягане слалом скок

0,16 м
2 

0,17 м
2 

0,18 м
2

на чифт ски на чифт ски на чифт ски

Брой на чифтовете ски

13. Помещение за даване и получаване на ски

14. Помещение за съхраняване и сушене на обувките

15. Служебни помещения по проектно 

задание
2 до 3 броя по 12 м

2

0,06 м
2 

на чифт обувки 

12 м
2

нието (за бегови дисциплини, ски-скокове, 

алпийски дисциплини, биатлон)

пропускателна способност (ЕПС)

чл. 5, гл. 24

следваща кушетка се добавят по 6 м
2

общо най-малко 30 м
2

от 2,5 до 3 м
2 

ЕПС за всеки 25 спортуващи

30 м
2

(броят на обувките е равен на броя на 

2 х 12 м
2

ЗабележкаВид помещение

ските в помещението за съхраняване)

200% по ЕПС при едносменна работа на ден

400% по ЕПС при двусменна работа на ден

600% по ЕПС при трисменна работа на ден

чл. 7, гл. 24

0,15 м
2 

на спортуващ по ЕПС

12 м
2 

за една масажна кушетка; за всяка 

Площ според предназначението на съоръже-

2

0,15 м
2 

на спортуващ по едновременна 

0,2 м
2 

на спортуващ по ЕПС
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1 3

16. Тоалетни за служители и технически персонал

17. Работилница за ремонт на ски, щеки и др.

18. Работилница за индивидуален ремонт и 

     подготовка на ските

19. Склад за инвентар за маркировка на трасетата, биатлон

      стрелбището и др. най-малко 15м
2

20. Стопански склад

21. Склад за оръжие и боеприпаси при биатлон

22. Павилион на финала на беговите дисциплини с:

      а) кабина за времеизмерватели

      б) кабини за информатори

      в) секретариат на съдийски състав

      г) медицинска служба

      д) помещение за телефонизация и 

           радиофикация на трасето

      е) помещение за електронноизмервателна апаратура

23. Павилион на старта на беговите дисциплини:
      а) помещение за изчакване на стартиращи 

състезатели
      б) медицинска служба

      в) планинска спасителна служба

      г) санитарен възел

24. Ски-шанца:

      а) заслон на старта

      б) санитарен възел

25. Съдийска кула на ски-шанците

26. кабина за съдия информатор (диктор)

27. Гараж за ремонтна работилница за машини за 

      поддържане на пистите и прокарване на следи

28. Помещения за противопожарна служба

1 кабина най-малко 1,5 х 1,5 м

12 м
2

и времеизмерватели

според броя и вида на машините

18 м
2

6 м
2

6 кабини най-малко 1 х 1 м за съдии 

12 ÷ 18 м
2

9 м
2

9 м
2

6 м
2

съобразно с възприетата апаратура

2 ÷ 3 м
2

 към финалната линия

9 м
2

9 м
2

24 ÷ 6 м
2

дължина по фронта, обърнат

3 ÷ 4 м
2

9 ÷ 15 м
2

най-малко 9 м
2

бегови дисциплини

най-малко 12 м
2

20 м
2 

при ЕПС до 150 спортуващи

1 клетка на 15 жени

1 клетка и писоар на 30 мъже

30 м
2 

при ЕПС над 150 спортуващи

2
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Глава осемнадесета
СПУСКАНЕ С ШЕЙНИ

Раздел І
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

Чл.1. Състезанията по бобслей се провеждат на специални ледени писти с

шейни (бобове) двойка и четворка.

Чл.2. (1) Пистите за бобслей се прокарват по естествения наклон на терена

и се състоят от поредица виражи, свързани с прави участъци. В зависимост от на-

чина на изпълнение на ледената покривка (естествена или чрез изкуствено замра-

зяване) пистите трябва да отговарят на изискванията, дадени в табл. 1.

Таблица 1

(2) Елементите на напречните профили (прави части и виражи) са показани

на фиг. 1.

(3) Стартовият сектор на пистата трябва да бъде праволинеен (най-малко 60

м), наклон 12% и широчина най-малко 3 м.

(4) Спирачното разстояние след финалната линия трябва да осигурява спи-

рането на шейната, без да се ползват спирачките (с противонаклон).

(5) При естествено заледените писти носещата конструкция се състои от уп-

лътнена почва, дърво, камък, бетон или тухлена зидария, която се покрива с леде-

ни блокове с дебелина от 5 до 15 см. При изкуствено заледяваните писти носеща-

та конструкция е стоманобетонна с вградена студоинстлацаия, осигуряваща леде-

на покривка от 3 до 10 см.

(6) По протежение на пистата се прокарва водопроводна мрежа, която осигу-

рява вода за образуване, оформяне и оглаждане на леденото покритие на пистата.

(7) Примерни конструкции на писти за бобслей са показани на фиг. 2.

Север, североизток 

(за предпочитане в горска местност)

Напречен наклон на ската 17 ÷ 20 %

Минимална дължина на пистата 1500 м

Оптимален среден наклон на пистата 8 ÷ 8,6 %

Максимален наклон на най-бързите части 15%

Общ брой на виражите 12 ÷ 16

Радиуси на виражите:      min R 16 м

maxR 150 м

Центробежна сила ≤ 4 G

Максимална разчетна скорост 125 км/час

Дължина на зоната за старт и наклон 15 м/2 %

Дължина на зоната за засилване и наклон 60 м/12 %

Напречен профил на праволинейните части на пистата:

    а) широчина 1,4 м

    б) височина на страничните стени 0,5 м

Ориентация на ската
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Фиг. 1. Писта за бобслей:

1. примерно трасе на пистата; 2. напречен профил на праволинейните 

части на пистата; 3. напречен профил на виража в отсечката С 

(постоянна кръгова дъга); О - ос на пистата; R = 1 до 3 м

4. напречни профили на пистата във виражите; А - прави участъци; 

В - клотоида; С - постоянна кръгова дъга (R = const); В1 - изходна клотоида

(( )) м5,4до2H;
2

1

5,1

1
елипса4/1

B

A ==÷÷==
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Фиг. 2. Конструкции на писти за бобслей:

А - естествено заледени писти: 1. носеща каменна конструкция; 

2. носеща дървена конструкция; 3. ледена покривка; 4. сняг; 

Б - изкуствено заледена писта: 1. ледена покривка; 2. стоманобетонна носеща

конструкция с вградена студоинсталация; 3. топлоизолация; 4. защита на изо-

лацията; 5. студоинсталация; 6. козирка за защита от слънце и дъжд

Фиг. 3. Схема на писта за бобслей:

1. старт; 2. финал; 3. кабини за времеизмервателите и съдиите; 4. павилиони

при старта и финала; 5. наблюдателни кули по трасето; 6. информационно

табло; 7. място за измерване на бобовете след финала; 8. гараж и работилни-

ца; 9. трибуни за зрителите; 10. обслужващ път; 11. въжена линия
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(8) Примерно трасе на писта за бобслей и нейното съоръжаване са показани

на фиг. 3. Павилионът при старта включва помещение за изчакващи състезатели,

обзаведен с подкрепителен пункт, съблекални, душове и тоалетни. В павилиона

при финала са разположени помещения за изчислително бюро и електронноиз-

мервателна апаратура, за ръководството на състезанието, за официалните лица, за

журналистите, за медицинската служба и за планинската спасителна служба.

(9) За обслужване на пистата се предвиждат технически помещения - трафо-

пост, агрегат за резервно осветление, помпена станция, студова станция при пис-

тите с изкуствено заледяване.

Чл.3. На пистите за бобслей се провежда и спортната дисциплина "скеле-

тон", практикувана от мъже. Състезателите преминават разстоянието в шейни

"скелетон" в легнало по корем положение.

Чл.4. Пистите за бобслей се проектират като комбинирани за бобслей, ске-

летон, тобоган и спортни шейни, като се предвиждат необходимите стартови пло-

щадки за отделните дисциплини.

Раздел ІІ
СПОРТНИ ШЕЙНИ

Чл.5. (1) Състезанията със спортни шейни се провеждат върху естествени

снежни писти (натурбани) и изкуствени ледени писти. Шейните са едноместни и

двуместни. Състезателите преминават разстоянието в легнало по гръб положение.

(2) Пистите за спускане със спортни шейни се прокарват върху естествен те-

рен с подходящ наклон. Трасетата трябва да бъдат добре отъпкани и обезопасени.

Чл.6. (1) Натурбаните за спускане със спортни шейни се прокарват върху естест-

вен терен с подходящ наклон. Трасетата трябва да бъдат добре отъпкани и обезопасени.

(2) Общо изкуствено заледяване на пистата не се допуска.

(3) Допуска се заледяване на отделни участъци без наклон или на участъци,

огрети от слънцето.

(4) На особено опасни места по трасето се изграждат вертикални предпазни

стени с височина 0,45 м. Когато около опасните места има достатъчно простран-

ство за безопасно падане, не е необходимо изграждането на предпазни стени.

(5) Не се допускат изкуствено задигнати виражи. Напречният наклон на ви-

ражите не трябва да бъде по-голям от 15%.

Чл.7. Състезателните писти за спускане със спортни шейни включват следни-

те елементи: прави отсечки, ляв завой, десен завой, отсечка с честа смяна на посо-

ките (лабиринт), комбинация от два противоположни завоя във формата на буква S.

Чл.8. При скъсените трасета, които се ползват за пионерски състезания, се

изключва елементът "лабиринт".

Чл.9. (1) Пистите за спускане със спортни шейни трябва да отговарят на

изискванията, дадени в табл. 2.

(2) Устройството и съоръжаването на стартовата зона на пистата за спуска-

не със спортни шейни са показани на фиг. 4.

(3) Устройството на финалния участък е показано на фиг. 5.

Чл.10. Трасето на натурбаните се маркира чрез флагчета. По протежение на

трасето се оформят площадки за разполагане на контролни постове.
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Таблица 2

Фиг. 4. Стартов участък на състезателна писта за спортни шейни:
А - зона за проверка на шейните: 1. проверка на размерите на шейната; 

2. проверка на температурата на плазовете; Б - стартова площадка - хоризон-
тална, заледена: 3. състезател; 4. стартови ръкохватки; 5. стартер; 

В - наклонена част: 6. стартова линия; 7. фотоклетки; 8. стартер за ръчно
времеизмерване; 9. състезателна писта; 10. ограждане (мрежа)

Фиг. 5. Финален участък на състезателна писта за спортни шейни:
1. състезателна писта; 2. финална линия; 3. фотоклетки; 

4. стартер за ръчно времеизмерване; 5. участък с противонаклон за спиране;
6. площадка за измерване теглото на състезателя и шейната; 

7. информационно табло; 8. ограждане (мрежа)

Параметри на писта за спускане с шейни Величина на параметъра

Ориентация на ската север, северозапад

Дължина на пистата:

     а) едноместни – мъже 1000 ÷ 1250 м

     б) двуместни – мъже и едноместни жени 800 ÷ 1050 м

Широчина на пистата 1,5 ÷ 3,00 м

Оптимален среден наклон 9,2 ÷ 9,4%

Максимален наклон на отделни участъци до 30%

Брой на виражите 12 ÷ 14

Радиуси на виражите 9 ÷ 150 м

Центробежна сила ≤ 4,5 G

Максимална разчетна скорост 110 км/час
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Глава деветнадесета
КЪНКИ СПОРТ

Раздел І
ХОКЕЙ НА ЛЕД

Чл.1. (1) Хокей на лед се играе на открити и покрити ледени игрища с раз-

мери, форма и маркировка, показани на фиг. 1

(2) Игрището за хокей се огражда от всички страни с плътна и твърда ограда

(мантинела), изпълнена от дърво или синтетичен материал, с височина от 1,15 до 1,22

м над ледената повърхност. Откъм леда мантинелата трябва да бъде гладка, с бял цвят,

върху който вертикално се продължават маркировките на леденото поле. Към ограда-

та трябва да се предвиди най-малко една врата за машините, поддържащи ледената по-

върхност, разположена на късата страна на полето, и една врата за спортистите, разпо-

ложена на дългата страна. Вратите се отварят навън спрямо ледената повърхност.

(3) Покрай челните и заоблените страни на игрището, над мантинелата, се

предвижда монтажна предпазна ограда от прозрачен материал (плексиглас и др.)

с височина 3,5 м.

Фиг. 1.      Игрище за хокей на лед:
1. ограда (мантинела); 2. прозрачна предпазна ограда; 3. врата; 4. вратарско по-
ле, маркирано с червена линия с широчина 5 см; 5. гол-линия, маркирана с червена
линия с широчина 5 см; 6. кръгове за подновяване на играта пред вратата, мар-
кирани с червена линия с широчина 5 см; 7. червени точки за подновяване на игра-
та в неутралната зона с диаметър 60 см; 8. централна линия, маркирана с чер-
вен цвят и с широчина 30 см; 9. съдийско поле, ограничено с червена линия с ши-
рочина 5 см; 10. зонова линия, маркирана със син цвят с широчина 30 см; 11. цен-
трален кръг за започване на играта, маркиран със синя линия с широчина 5 см;
12. място за наказаните играчи и за времеизмервателя; 13. пейки за играчите
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(4) Игрището за хокей се съоръжава с:

1. врати с широчина 183 см, височина 122 см и дълбочина до мрежата от

0,6 до 1 м;

2. времеизмервателно устройство със сигнална уредба;

3. информационно табло.

(5) Игралната площ се заледява върху гладка бетонна основа (от плътен бе-

тон), в който се разполага мрежата на охладителната инсталация. Дебелината на

леда е от 1,5 до 3 см.

Чл.2. Размерите на ледените игрища, предназначени за тренировъчна рабо-

та по хокей, могат да се намалят до 56 х 26 м, като радиусът на заобляне на ъгли-

те е не по-малък от 7,0 м.

Раздел ІІ
ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

Чл.3. Състезанията по фигурно пързаляне се провеждат на открити или покри-

ти ледени игрища. Международни състезания се провеждат само на покрити игрища.

Чл.4. (1) Размерите на леденото поле за международни състезания са същи-

те, както на хокейното игрище - 30 х 60 (61) м.

(2) За вътрешни състезания се допуска използване на ледени полета с разме-

ри 26 х 53 м за жени и мъже, и 20 х 30 м - за юноши и девойки.

(3) Леденото поле по фигурно пързаляне се огражда с ограда (мантинела),

както при хокейното игрище.

Чл.5. Ледените площадки, предназначени само за тренировъчна работа или

за развлекателно пързаляне, могат да имат форма и размери, различни от тези на

състезателните.

Раздел ІІІ
КЪНКИБЯГАНЕ

Чл.6. (1) Кънкибягането се практикува на открити или покрити естествено или

изкуствено заледени писти на разстояния 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10 000 м.

(2) Ледените писти за кънкибягане имат дължина 400; 333,33 или 250 м.

(3) Ледената писта за кънкибягане има две пътеки с широчина 4 или 5 м. По вът-

решната страна на пистата се предвижда пътека за загряване с широчина най-малко 3 м.

(4) Радиусът на виража по вътрешния край на вътрешната пътека за писти с

дължина 250 м е 21 или 24 м, а за писти от 400 и 333,33 м - 24, 25 или 26 м.

(5) Извън външния периметър на ледената писта за кънкибягане се предвиж-

да заледена, свободна от всякакви препятствия зона с широчина най-малко 2 м.

(6) Мерните линии на пътеките минават на разстояние 0,5 м от вътрешния

контур на съответната пътека.

(7) Маркировката на пътеките се означава с червени или със сини линии под

леда или със снежни ивици с широчина от 10 до 15 см и височина 10 см. В един

от правите участъци маркировката се прекъсва в участък с дължина най-малко 40

м за смяна на коридорите от състезателите.

Чл.7. (1) Елементите на пистите за кънкибягане са показани на фиг. 2.
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(2) Общата дължина на пистата за кънкибягане по мерната линия е сбор от:

1. общата дължина на правите участъци - 2С;

2. дължината на кривата по мерната линия на вътрешната пътека - А1.3,1416

3. дължината на кривата по мерната линия на външната пътека - В1.3,1416;

4. увеличението от смяна на пътеките - √ D2 - E2 - D

(3) Оразмеряването на елементите на най-често прилаганите писти за кън-

кибягане е дадено в табл. 1.                            

––––––––––

Таблица 1

(4) Примерно решение на 400-метрова писта за кънкибягане е показано на фиг. 3.

Фиг. 2. Пътека за кънкибягане: Е - широчина на пътеките; А - радиус на

вътрешния контур на вътрешната пътека; А1 - радиус на мерната линия на

вътрешната пътека; В1 - радиус на мерната линия на външната пътека; 

С - дължина на правия участък; D - дължина на участъка за смяна на пътеките

Фиг. 3. 400-метрова писта за кънкибягане: 

1. вътрешна пътека; 2. външна пътека; 3. пътека за загряване

Буквено озна-

чение по фиг. 2 400 400 333,33 250

Широчина на пътеката Е 5 4 5 4

Радиус на вътрешната пътека А 25 25 25 24

Радиус на мерната линия на вътрешната пътека А1 25,5 25,5 25,5 24,5

Радиус на външната пътека В 30 29 30 28

Радиус на мерната линия на външната пътека В1 30,5 29,5 30,5 28,5

Дължина на правия участък С 113,95 113,55 78,61 41,65

Дължина на участъка за смяна на пътеките D 70 70 70 41

Дължина на пистата, м
Елементи, м

2.Д

1
133

Строителна библиотека - Том 2 Сгради и съоръжения

Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения



Глава двадесета
ВЪЗДУШНИ СПОРТОВЕ

Раздел І
СПОРТЕН ПАРАШУТИЗЪМ

Чл.1. (1) Състезанията по спортен парашутизъм се провеждат на летища на
аероклубовете.

(2) Състезанията по спортен парашутизъм се провеждат в дисциплините:
1. доцелен скок (индивидуален и групов), при който състезателите се

стремят да се приземят в центъра на целта;
2. акробатичен (стилен скок), при който състезателят изпълнява серия

от фигури в свободно падане с минимално време;
3. релативни скокове, при които отбори от парашутисти в състав от 4, 8

или 10 души изпълняват в свободно падане за минимално време (от
35 до 50 сек) комплекси от фигури.

Чл.2. (1) При индивидуалните и груповите доцелни скокове в зоната на при-
земяване се подготвя равна кръгова площадка с радиус 25 м (фиг. 1).

(2) Абсолютният център може да бъде заменен с електронноизмервателна
система, отчитаща разстояния на приземяване най-малко 15 см от абсолютния
център на диска. По-големи отклонения от центъра се измерват с рулетка.

Чл.3. Необходимите съоръжения при състезанията по спортен парашутизъм са за
отчитане на метеорологичните условия, скоростта и посоката на вятъра, инструменти за
отчитане на приземяването при доцелните скокове, теле- и видеосистема за наблюдения
и регистриране на акробатичните и релативните скокове, хронометри, бинокли и др.

Чл.4. Общата физическа подготовка по спортен парашутизъм се провежда
на открито или в зали с площ до 750 м2, съоръжени с гимнастически уреди, батут
и тренажорни устройства.

Фиг. 1.     Цел на доцелни скокове:

1. абсолютен център с диаметър 10 см, оцветен с ярък цвят и закрепен с елас-

тични връзки към земята; 2. пясъчен кръг с радиус 3 м; 3. кръг, покрит с дребен

чакъл, с радиус 10 м, запазен за съдийския състав; 4. кръг, очертан с лента или

боя, с радиус 25 м; 5. кръст от платна за разрешаване или забрана на скоковете
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Раздел ІІ
ДЕЛТАПЛАНЕРИЗЪМ

Чл.5. Делтапланеризмът се състои от преминаване в полет (склоново реене)
на определено разстояние при постигане на максимална продължителност, дале-
чина, височина на летенето или точност на приземяването с делтаплан.

Чл.6. Състезанията и учебно-тренировъчната работа по делтапланеризъм се
провеждат на делтадруми (фиг. 2).

Чл.7. (1) Площадката за сглобяване на делтапланите се разполага на подхо-
дяща височина върху склонове и трябва да бъде хоризонтална и затревена, без
храсти и камъни. Нейните размери се определят от броя на едновременно подгот-
вящите се за стартиране делтаплани по норма 12 х 8 м за един делтаплан. Пло-
щадката се означава с червени флагчета.

(2) Линията на предстартовата готовност е площадка със същата характерис-
тика и размери, както площадката за сглобяване. На тази площадка се подреждат
готовите за стартиране делтаплани. 

(3) Линията на старта има дължина най-малко 20 м и се означава с червени
флагчета.

(4) Зоната на склоново реене трябва да има разлика във височините от 15 до
50 м за начинаещите и около 1000 м за опитните спортисти и наклон на склона от
20 до 40°. Топографската характеристика на склона трябва да позволява при насре-
щен и страничен вятър от 15 до 20° да се извършват полети в две или три посоки.

(5) Площадката за приземяване, с размери най-малко 50 х 50 м, се предвиж-
да в подножието на склона. Тя трябва да осигурява едновременното приземяване
на три делтаплана, да бъде равна, без препятствия (камъни, храсти, вдлъбнатини)
и означена по периметъра си с добре видими от въздуха ориентири.

(6) Стартовият команден пункт се предвижда в близост до стартовата линия
с добра видимост към всички части на делтадрума. Командният пункт се съоръ-
жава с уреди за определяне на метеорологичните условия, със сигнализационни
флагове, мегафони за подаване на команди, с бинокли, хронометри, схеми на дел-
тадрума и ориентирите на хоризонтната видимост и др.

Чл.8. В зоната на старта се предвиждат необходимите работни помещения
за ръководителите на полетите, за предварителния инструктаж на делтапланерис-
тите, за медицинския контрол, за спасителите и др.

Чл.9. Към делтадрумите се проектират пешеходни и автомобилни пътища
или лифтове за придвижване на спортистите и материалната част.

Фиг. 2. Делтадрум: 1. площадка за сглобяване на делтапланите; 

2. линия на предстартовата готовност; 3. линия на старта; 4. стартов ко-

манден пункт; 5. зона на склоново реене; 6. площадка за приземяване; 

7. обслужващ път; 8. ориентири на хоризонтната видимост
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Глава двадесет и първа
МОДЕЛИЗМИ

Раздел І
КОРАБОМОДЕЛИЗЪМ

Чл.1. Състезанията по корабомоделизъм се провеждат с изработени от със-
тезателите самоходни модели по следните основни дисциплини:

1. скоростни кордови модели с двигател с вътрешно горене;
2. настолни модели;
3. свободно плаващи и радиоуправляеми ветроходни яхти;
4. самоходни модели;
5. далекоуправляеми по безжичен начин модели чрез звукови, светлин-

ни или радиовълни.
Чл.2. Състезанията по корабомоделизъм се провеждат върху естествени аквато-

рии със спокойна и чиста вода, върху които се означават състезателните полигони и
се устройват необходимите кейове, стартовите и финалните пунктове, местата за под-
готовка на моделите преди старта, покритите места за съдиите и др. Полигоните се
съоръжават с уреди за електронно и ръчно времеизмерване, с уреди за шумоизмерва-
не, с контролни приемници (монитори) за съдиите, с информационни табла и др.

Чл.3. Състезателният полигон за скоростни модели се устройва в акватория
с дълбочина на водата от 60 до 80 см и представлява кръг с радиус 15,93 м, в цен-
търа на който се закотвя кордовото устройство. Начинът за устройване и съоръ-
жаване на полигона е показан на фиг. 1.

Фиг. 1. Състезателен полигон за скоростни модели: 
1. кордово устройство в центъра на полигона; 2. корда с юздечка за окачване
на модела; 3. модел; 4. кей за стартиращи състезатели; 5. стверен знак (жа-

лон); 6. съдии-времеизмерватели; 7. старт и финал (начало на времеизмерване-
то); 8. съдии; 9. уред за измерване на шума
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Чл.4. Състезания с настолни модели се провеждат в просторна и добре осветена за-
ла, обзаведена с места за 5-членната стендова комисия, за състезателите и зрителите и с
маси за поставяне на оценяваните модели и чертежи, по които са изработени моделите.

Чл.5. (1) Състезателният полигон за самоходни модели е с размери 50 х 10 м и е тра-
сиран с плуващи във водата закотвени вехи. Върху финалната линия са означени посред-
ством вехи 8 вратички с широчина по 1 м и една централна вратичка с широчина 2 м.

(2) Стартовият пристан трябва да има височина над водната повърхност от
10 до 15 см.

(3) От двете страни на състезателния полигон и зад финалната линия се оси-
гурява свободно пространство с широчина 40 м за безаварийно излизане на моде-
лите от полигона и за тяхното прибиране от аварийните лодки.

(4) Схемата за разполагане на състезателния полигон е показана на фиг. 2.

Фиг. 2. Състезателен полигон за самоходни модели:

1. вехи, очертаващи вратички върху страничните и финалната линия на поли-

гона; 2. стартов пристан; 3. стартова линия (начало на времеизмерването) 

4. финална линия; 5. съдийски състав, информатор и др.; 

6. съдии на стартовата и финалната линия; 7. аварийни лодки

Фиг. 3. Вехов триъгълник и курсове, провеждани върху него: 

А - вехов триъгълник: 1. странични вратички; 2. ъглови вратички; 3. средни

вратички; 4. стартова площадка; Б - скоростен курс с дължина 200 м; 

В - фигурен курс с времетраене 7 мин, преминаване през 12 вратички на преден

ход и през една вратичка на заден ход: 1. стартово място; 2. док за маневра; 

Г - фигурен курс с времетраене 150 сек и преминаване през 16 вратички
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(2) Стартовата площадка, очертана върху пристана, по която може да се дви-

жи състезателят, е с дължина от 3 до 5 м и широчина от 1 до 2 м.

(3) За осъществяване на допълнителното изпитание "маневра на пристава-

не" се изгражда специален док, съоръжен с мерна лата (фиг. 3, В).

Чл.7. (1) Състезателният полигон за групови гонки от едновременно старти-

ращи модели с класове FSR и FSR.-E се очертава съгласно фиг. 4. Цифрите, даде-

ни в скоби на фиг. 4, се отнасят за гонки с модели клас FSR.-E.

Чл.6. (1) Състезателният полигон за далекоуправляемите модели, наречен

вехови триъгълник (фиг. 3), се очертава на защитена от вятър и с нулево течение

акватория посредством плуващи цилиндрични вехи, закотвени към дъното.

(2) От трите страни на състезателния полигон се осигурява свободно прост-

ранство с широчина от 60 до 80 м за движение на аварийните лодки, а пред кея -

пространство с широчина от 15 до 20 м за 12 стартови и финални линии. На все-

ки състезател върху пристана се предоставя стартово място с широчина 1,5 м. Зад

всяко стартово място се предвижда повдигната платформа за по двама съдии

Фиг. 4. Полигон с гонки с класове FSR и FSR.-E:

1. стартови места върху пристана; 2. стартова и финална линия за всеки модел;

3 курс при старта за модели FSR; 4. курс при старта за модели FSR.-E; 

5. плаващи вехи; 6. съдии-броячи на обиколките; 7. аварийни лодки

.
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РазРаздел ІІдел ІІ
АВИОМОДЕЛИЗЪМ

Чл.8. Състезанията по авиомоделизъм се провеждат с изработени от състе-

зателите модели в следните класове и категории:

1. клас "свободно летящи авиомодели", при които не съществува никак-

ва връзка между модела и състезателя;

2. клас "кордови авиомодели", които се движат по кръгов маршрут и се

управляват от състезателя посредством корда с ръчка. Кордата се дър-

жи от състезателя или се закрепва към централно кордово устройство;

3. клас "радиоуправляеми авиомодели", които се управляват от състеза-

теля, намиращ се на земята;

4. клас "копия на съществуващи модели", които преди изпълнението на

полетите на съответната състезателна площадка преминават през

стендова оценка за достоверността и качествата на изработката на ма-

кета в сравнение със самолета-прототип.

Чл.9. (1) Състезанията в клас "свободно летящи авиомодели" се провеждат

на естествен равен терен, позволяващ следенето на полетите на разстояние най-

малко 2 км и на движението на състезателите за прибиране на моделите.

(2) Стартовата територия, с размери 200 х 50 м, трябва да бъде с тревно пок-

ритие и да позволява ориентирането на стартовата линия според преобладаваща-

та посока на вятъра.

(3) Върху стартовата линия с пирамидки се означават стартовите позиции на

състезателите на разстояния 4 ÷ 5 м една от друга за планерните модели и най-

малко 10 м - за останалите категории. Стартовата линия трябва да позволява раз-

полагането на 25 до 30 позиции.

(4) Стартовата площадка за свободно летящи модели е показана на фиг. 5.

Фиг. 5. Стартова площадка за клас "свободно летящи модели":

1. стартова линия със стартови позиции; 2. линия за изхвърляне на моделите;

3. съдии-времеизмерватели; 4. посока на вятъра; 5. посока на изхвърляне на мо-

делите; 6. посока на летене на моделите; 7. съдийски състав; 8. постове за

теглене на моделите; 9. информационно табло; 10. зона за зрителите
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Чл.10. (1) Състезанията в клас "кордови авиомодели" се провеждат върху
кръгла площадка с радиус 23 ÷ 25 м, оградена с телена мрежа, с височина най-
малко 2,5 м (фиг. 6). Площадката трябва да бъде твърда и равна (от бетонна или
асфалтобетонна настилка), с наклон за оттичане на водата от центъра към пери-
ферията от 2 до 3%. В центъра на площадката се предвижда подвижен (демонти-
руем) пилон, носещ кордовото устройство (фиг. 6, А).

(2) Съдийската площадка за трима съдии се разполага извън оградата на със-
тезателния кръг на височина 3 м и се предпазва с телена мрежа или удароустой-
чив прозрачен материал.

(3) В близост до състезателната площадка се предвижда площадка с разме-
ри 20 х 3 м за контрол на опън на кордите и за измерване теглото на моделите.

(4) При републикански и международни състезания се устройват две състе-
зателни и една тренировъчна площадка.

Чл.11. Състезанията в категорията "модели за въздушен бой" се провеждат
върху кръгла затревена площадка, върху която с бели линии се очертават три кон-
центрични кръга:

1. централен кръг с радиус 3 м, предназначен за движение на пилотите
(по двама пилоти при всеки въздушен бой);

2. кръг на летенето и боя с радиус 19 м;
3. кръг на поддържането с радиус 22 м, извън който се разполагат меха-

ниците.

Фиг. 6. Състезателна площадка за кордови авиомодели: 1. централен кръг
на пилотите, означен с бяла линия, с широчина най-малко 15 мм; 2. кръг на ле-
тенето, означен с бяла линия, разделен на 6 еднакви сектора; 3. стартови по-

зиции, означени с цветни линии, и места за механиците; 4. радиус на летене на
моделите; 5. предпазна ограда; 6. врати за вход-изход на пилотите и механи-
ците; 7. съдийска кула; 8. площадка за контрол на кордите; 9. информационно

табло; 10. навес с маси за подготовка на моделите; 11. зона за зрителите

А. Пилон с кордово устройство: 1. вбетонирана тръба с нарез за укрепване на
пилона; 2. устройство за регулиране височината на пилона; 3. вилка; 4. лагерно

устройство; 5. ръчка на състезателя; 6. корди с дължина 15,92 м
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Чл.12. (1) Състезанията в клас "радиоуправляеми авиомодели" се провеждат на
равна, хоризонтална, затревена площадка с дължина около 300 м, върху която са очер-
тани посредством въжета няколко полоси на летене, всяка от които с широчина 50 м.

(2) При изпитанията по продължителност на полета във всяка полоса на ле-
тене се очертава кръг за точно кацане с радиус 25 м. 

(3) Местата за зрители се предвиждат успоредно на полосите за летене на
разстояние най-малко 100 м.

(4) Схема на състезателната площадка за радиоуправляеми авиомодели е по-
казана на фиг. 7.

Чл.13. (1) Състезанията в клас "копия на съществуващи самолети" се про-
веждат на състезателни площадки, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 4, чл.
10, ал. 1 и чл. 12.

(2) В една от полосите за летене (фиг. 7) се устройва бетонна писта с разме-
ри 50 х 10 м за кацане на моделите от клас "копия на съществуващи самолети" и
се очертават два концентрични кръга с диаметър 25 и 50 м, които служат за опре-
деляне точността на кацането.

(3) Стендовата оценка на моделите се провежда в просторна и добре освете-
на зала, в която се предвиждат маси за измерване и оценяване на моделите и за
преглед на документацията (чертежи и фотоснимки на прототипите), както и мес-
та за съдиите (най-малко 5 души) и състезателите, информационни табла и др.

Фиг. 7. Състезателна площадка за радиоуправляеми модели:
1. полоса за летене; 2. посока за стартиране на моделите; 3. преобладаваща
посока на вятъра; 4. имагинерни вертикални равнини над базите "А" и "Б",

след преминаването на които се извършва вираж и за захожда за следващ тур;
5. уред за проверка на успоредността на равнините; 6. кръг за точно кацане; 

7. бетонна писта за кацане на "копия" с 2 кръга за измерване на точността на
кацането; 8. пилот-състезател; 9. съдии на базите; 10. съдийски състав; 

11. информационно табло; 12. спомагателни съоръжения за спортистите; 
13. зона за зрителите; 14. обслужващ път
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Раздел ІІІ
РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ

Чл.14. Състезанията по ракетомоделизъм се провеждат с изработени от със-

тезателите модели на ракети, задвижвани от реактивен двигател с твърдо гориво,

по следните основни класове:

1. модели за височина;

2. модели за товар;

3. модели за продължителност с парашут;

4. ракетопланерни модели за продължителност;

5. мащабни модели за височина;

6. модели за продължителност с лента (стример);

7. мащабни модели.

Чл.15. (1) Състезанията по ракетомоделизъм се провеждат на съществуващи

летища или на площадка с размери около 2 х 2 км, разположени в равна местност,

позволяваща наблюдаване на полетите от съдии, състезатели и зрители, както и

безпрепятствено движение на състезателите по терена (фиг. 8).

Фиг. 8. Стартова площадка за ракетомоделизъм: 

1. стартови позиции със стартови установки; 2. команден пункт и стартер;

3. електрозахранване на установките; 4. съдии и времеизмерватели; 

5. технически контрол; 6. секретариат на състезанието; 7. информационно табло;

8. линии на безопасност; 9. преобладаваща посока на вятъра; 

10. спомагателни съоръжения за спортисти; 11. зона за зрители; 

Т1 и Т2 - измерителни постове с теодолити; 12. обслужващ път
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(2) Стартовата площадка се предвижда приблизително в центъра на полетния

полигон. Тя трябва да бъде с размери 150 х 100 м и да съдържа около 10 позиции

с размери 5 х 10 м, оградени с въжета и съоръжени със стартови установки.

(3) Стартирането на ракетите се извършва по електрически начин, като със-

тезателят трябва да се намира на разстояние най-малко 5 м от стартиращия мо-

дел. Еклектрозахранването на стартовите установки се осигурява от акумулатор-

ни батерии с напрежение 12 волта и се контролира от общ команден пункт.

(4) Местата за зрителите се разполагат на разстояние най-малко 50 м от стар-

товите установки.

(5) При състезанията на модели, чиято височина на полета е обект на съ-

дийска оценка, на базова линия с дължина най-малко 300 м се разполагат 2 или 3

измервателни поста с теодолити.

(6) В близост до стартовата площадка се разполагат необходимите съоръже-

ния за обслужване на състезателите, съдиите и зрителите, навес (зала) за стендо-

ва оценка на моделите и др.

Раздел ІV
АВТОМОДЕЛИЗЪМ 

Чл.16. Състезанията по автомоделизъм се провеждат с изработени от състе-

зателите самоходни модели по следните основни групи:

1. скоростни кордови модели;

2. радиуправляеми модели за слаломно трасе;

3. радиоуправляеми модели за групови надбягвания;

4. миниатюрни модели.

Чл.17. (1) Състезанията по скоростно кордови модели се провеждат върху спе-

циално изградена кръгова писта с диаметър 19,9 м (фиг.9). В средата на кръга се

предвижда пилон с кордово устройство (сачмен лагер с ухо за закачване на кордата).

(2) Пистата с широчина най-малко 0,35 м и полосата за ускоряване с широ-

чина най-малко 1 м се проектират от бетонна настилка. Пистата се огражда от

външната страна с дървена ограда, чиято височина е 0,3 м.

(3) За обезопасяване на състезателите, съдиите и зрителите се предвижда

околовръстна ограда от телена мрежа с височина най-малко 1,8 м. Местата за зри-

телите се разполагат на разстояние най-малко 1,5 м от телената ограда и се огра-

ничават с парапет с височина 1 м.

Чл.18. (1) Трасето за състезания с радиоуправляеми модели по слалом се

очертава върху твърда и равна площадка (с асфалтобетонна, бетонна настилка

или паркет) посредством цилиндрични чашки с височина 10 см, образуващи вра-

тички. Широчината на вратичките е 0,8 м.

(2) Начинът на разполагане и размерите на вратичките на слаломното трасе,

старт-финалната линия и стартовата площадка са показани на фиг. 10.

(3) За стендова оценка при моделите-копия и за преглеждане на чертежите,

по които те са изработени, се предвижда специално обзаведена зала с места за

стендовата комисия, за състезателите, за механиците и за зрителите.
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Фиг. 9. Писта за скоростни кордови модели:

А - план: 1. писта; 2. тръба с кордово устройство; 3. предпазна дървена ограда;

4. предпазна ограда с телена мрежа; 5. преграда-парапет за зрителите; 

6. място на състезателя; 7. кабина за съдии, времеизмерватели и др.; 

8. място за засичане на скоростта; 9. боксове за подготовка на моделите; 

Б - Разрез: 1. писта; 2. полоса за ускоряване на моделите; 3. дървена ограда 

на пистата; 4. сачмен лагер с ухо за закачване на кордата; 5. корда; 

6. платформа за състезателя; 7. площадка за засилване; 

8. предпазна ограда от телена мрежа; 9. парапет за зрителите

Фиг. 10. Трасе за слалом с радиоуправляеми модели:

1-22 - вратички с широчина 0,8 м; Р - вратичка с широчина 0,4 м; 

а - стартова и финална линия; б - стартова площадка на състезателя
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Чл.19. (1) Състезанията по радиоуправляеми модели за групови надбягвания се

провеждат върху равна и твърда площадка с размери от 50 х 60 до 90 м, върху която

с боя се очертава коридор за движение на моделите с дължина от 200 до 300 м (фиг.

11). Конфигурацията на трасето се определя от организаторите на състезанието.

(2) Широчината на коридора е от 2,4 до 4 м, като правите участъци на тра-

сето той трябва да бъде 4 м. По външните страни на завоите се предвижда огра-

да с височина 0,2 м.

(3) За обезопасяване на състезателите и на зрителите около цялата площадка се

предвижда ограда с височина от 0,2 до 0,25 м. Местата за зрителите се разполагат на

разстояние 1,5 м от оградата на площадката и се ограничават с парапет с височина 1 м.

(4) За пилотите се изгражда подиум, повдигнат най-малко на 1,5 м над земя-

та. Зоната. Зоната на механиците се разполага пред подиума на пилотите.

(5) За зареждане с гориво и ремонт на моделите се предвиждат боксове, пло-

щадката пред които е съединена със състезателното трасе.

Фиг. 11. Трасе за групови надбягвания на радиоуправляеми автомодели: 

1. стартова линия; 2. предстартова линия; 3. съдия-стартер; 4- платформа на

пилотите; 5. съдийски състав; 6. боксове; 7. зона на механиците; 

8. финиширали модели; 9. предпазни огради; 10. разрязани автомобилни губи,

боядисани в бяло или жълто; 11. павилион за спортисти и зала за стендова

оценка на моделите; 12. места за зрители; 13. обща ограда на площадката
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(6) За съдийския състав (главен съдия, секретар, съдия по апаратурите, съ-

дии-времеизмерватели и преброители на обиколките, съдия-информатор, техни-

ческа комисия, жури и др.) се предвижда повдигната площадка, разположена сре-

щу стартовата линия.

(7) Стендовата оценка на моделите-копия се извършва съгласно ал. 3 на

предходния член.

Чл.20. (1) Състезанията по миниатюрни модели се провеждат на закрито

върху писти с гладка повърхност (с дървена или пластмасова настилка).

(2) Пистите са с дължина от 15 до 50 м и имат произволно затворено очер-

тание, състоящо се от прави хоризонтални и наклонени участъци и завои. Допус-

кат се кръстовища, разположени на различни нива.

(3) Пистите се проектират с 2, 4, 8 или 12 коридора с широчина 120 мм и

трябва да са конструирани така, че всички коридори да имат еднаква дължина.

(4) В оста на всеки коридор се проектира направляващ канал с широчина

най-малко 3 мм и дълбочина най-малко 5 мм, от двете страни на който се пред-

виждат наравно с повърхността на пистата токоносещи шини, свързани с реостат

за регулиране скоростта на движение.

(5) Радиусът на завоите до оста на вътрешния коридор трябва да бъдат най-

малко 200 мм.

(6) Пистата се огражда с мантинела, чиято височина е най-малко 30 мм. В

правите участъци разстоянието от оста на крайните коридори до мантинелата

трябва да бъде най-малко 80 мм, а на завоите - най-малко 100 мм.

(7) По дължината на пистата разстоянията от 500 мм са маркирани с цветни

знаци, а разстоянията от 1000 мм - с цифри.

(8) Всеки коридор на пистата трябва да бъде съоръжен с реостат, с автома-

тичен брояч на обиколките и с часовник за измерване на времето.

(9) Схема на писта за състезания с миниатюри автомодели е показана на фиг. 12.

Фиг. 12. Състезателна писта за миниатюрни автомодели с 4 коридора:

А-А - разрез: 1. автомодел; 2. направляващ канал; 

3. токоносеща шина; 4. мантинела
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Глава двадесет и втора 
СПОРТОВЕ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

Раздел І
ГОЛФ

Чл.1. (1) Голфът се практикува по трасе на специален терен, като в опреде-
лен брой "дупки" се вкарва топка с минимален брой удари на стик.

(2) За устройване на състезателен терен за голф с 18 "дупки" е необходима площ
от 40 до 50 ха. Общата дължина на трасето е най-малко 6000 м. Терените за голф мо-
гат да бъдат изпълнени в 2 или 3 последователни етапа. Всяка "дупка" се състои от:

1. начално пространство от около 100 м2 (за началния удар);
2. коридор (писта) с добре подстригана трева с широчина от 35 до 50 м

и дължина от 100 до 550 м;
3. крайно пространство с равно тревно покритие (чим) с площ от 400 до

500 м2, в средата на което се намира самата "дупка", около която се
устройват пясъчни препятствия - бункери.

(3) На терена за голф съобразно с броя на ударите за вкарване на топката в
дупките се предвиждат 4 "къси дупки", 10 "средни дупки" и 4 "дълги дупки". Раз-
стоянието между началното пространство и дупката е за:

1. "къси дупки" - от 80 до 228 м;
2. "средни дупки" - от 229 до 434 м;
3. "дълги дупки" - от 435 до 550 м.

Чл.2. (1) Теренът за голф трябва да бъде разположен в подходяща природна
среда, с подходяща топография и състав на почвата, спомагащ за образуване на
добро тревно покритие, с възможности за естествено отводняване и редовно по-
ливане от естествени водоизточници (реки, езера, кладенци и др.).

(2) Допуска се терени за голф да бъдат устроени и върху по-малки терито-
рии. За трасе с 9 "дупки" се предвижда територия от 10 до 12 ха (фиг. 1), а за тра-
се с 3 "дупки" - от 7 до 8 ха.

Фиг. 1. Терен за голф с 9 "къси дупки" (т.е. с по 3 удара за всяко разстоя-
ние от 80 до 228 м): 1. начално пространство; 2. коридор (писта); 3. крайно

пространство с дупка; 4. препятствие (бункер); 5.тренировъчно поле; 
6. тренировъчно поле за търкаляне на топката към дупката; 7. навес; 

8. съблекални, клубна част, склад, инвентар и др.
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Чл.3. (1) В комплексите за голф се предвижда тренировъчно поле с размери

до 210 х 100 м, оградено от трите страни с предпазна мрежа, с покрит навес в ед-

на от късите му страни.

(2) В комплексите за голф се предвиждат следните спомагателни помещения

и съоръжения: съблекални и душове за спортистите, секретариат и клубно поме-

щение, навес за материали и машини за поддържане на тревата, работилница за

поправка на оборудването, жилище за пазача, паркинг и др.

Раздел ІІ
КЕГЕЛ-СПОРТ

Чл.4. Кегел-спортът се практикува на открити или покрити съоръжения, ко-

ито се разполагат самостоятелно или в комплекс с други спортни или спортно-

развлекателни съоръжения.

Чл.5. Най-разпространените съоръжения за кегел-спорт са:

1. асфалтов кегелбан (фиг. 2.1);

2. дървен кегелбан (фиг. 2.2);

3. боулинг (фиг. 2.3).

Фиг. 2. Съоръжения за кегел-спорт - схематични планове:

1. асфалтов кегелбан; 2. дървен кегелбан; 3. боулинг: А-Б - встъпване; 

Б-В - засилване; В-Г - улей за търкаляне на топката; Г-Д - място за кеглите;

Д-Е - завършек; Е-Ж - яма за кеглите
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Чл.6. Основните елементи на съоръженията за кегли и оразмеряването им са

дадени в табл. 1.

Таблица 1

Чл.7. Примерно решение за боулинг с 4 линии е дадено на фиг. 3.

Фиг. 3. Боулинг с 4 линии: 1. гардеробен вестибюл; 2. място за зрители,
бюфет; 3. зала за електронни игри; 4. офис; 5,6. съблекални; 7. тоалетни; 

8. душове; 9. боулинг-зала; 10. склад; 11. вентилационна камера; 12. администратор;
13. инвентар (кегли); 14. работилница по поддържане на съоръженията

Тип на  Знак в чертежа 

съоръжението на фиг. 2

Засилване асфалтов

дървен

Встъпване боулинг 0,50

Дървен улей асфалтов

дървен

Засилване боулинг 4,57 1,06

Плоскост за търкаляне на топката асфалтов В-В
І 18,30 1,50-1,70

дървен В-В
І 23,50 0,35

боулинг В-Г 18,29 1,06

Място за кеглите асфалтов Г-Д 1,70

дървен В
І
-В

ІІ 0,35-1,70

боулинг В-Г 0,75 1,06

Завършек асфалтов Д-Е

дървен ВІІ-Г

боулинг Д-Е 0,12 1,06-1,53

Яма за кеглите асфалтов Е-Ж

дървен Г-Д

боулинг Е-Ж 2,00 1,53

Дължина на линията асфалтов 28,55 -

дървен 32,55 -

боулинг 26,55 -

1,00

0,25

1,30

1,70

1,70

5,50 0,35
Б-В

А-Ж

Дължина, м Широчина, мВид на елемента

А-Б
1,00
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РАЗДЕЛ ІІІ
ПЪРЗАЛЯНЕ С РОЛКОВИ КЪНКИ

Чл.8. Спортното пързаляне с ролкови кънки се практикува на открити и пок-

рити съоръжения по дисциплините скоростно бягане, фигурно пързаляне, спорт-

ни танци и хокей.

Чл.9. (1) Скоростното бягане с ролкови кънки се провежда върху кръгови

писти с дължина от 100 до 400 м (оптимална дължина 200 м) и с минимална дъл-

жина на правия участък 40 м. Радиусът на полукръглите участъци е от 7,5 до 12 м.

(2) Широчината на пистата се определя според броя на предвиждащите се за

едновременно стартиране състезатели: 2,44 м - за двама, 3,66 - за трима, 4,75 м -

за четирима, 5,49 м - за пет и 6,1 м - за шест състезатели.

(3) Пистите се предвиждат около полета за хокей или фигурно пързаляне с

ролкови кънки, както е показано на фиг. 4.

Чл.10. (1) Хокей с ролкови кънки се практикува върху поле с размери от 18

х 36 м до 22 х 44 м.

(2) Маркировката на игралното поле и размерите на вратите са показани на фиг. 4.

(3) За маркиране на страничните линии и за връщане на топката в игрално-

то поле хокейното игрище се ограничава с монтажни огради от дъски с дебелина

най-малко 3 см и височина 20 см или с инвентарна дървена греда, която се зак-

репва към пода, както е показано на фиг. 5.

(4) Когато осигурителната ивици зад линията на вратите е с широчина, по-мал-

ка от 2 м, стените на залата се тапицират с дюшечета на височина 1,8 м от пода.

Фиг. 4. Съоръжения за спортно пързаляне с ролкови кънки: 

А - писта за скоростно бягане; І. мерна линия; Б. игрално поле за хокей; 

В - врата за хокей: 2. бордюр; 3. врата; 4. точка за изпълнение на 

наказателен удар; 5. център на полето
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Чл.11. Фигурно пързаляне и спортни танци се практикуват върху хокейните

полета или върху площадки с размери от 20 х 40 до 30 х 60 м. По периметъра на

площадките се предвиждат огради (мантинели) с височина 1м.

Чл.12. (1) Настилката на пистите и на игралните полета трябва да бъде глад-

ка, твърда, нехлъзгава и устойчива на изтриване.

(2) При откритите съоръжения могат да се прилагат асфалтови или бетонни

настилки, както и синтетични настилки върху твърда (бетонна) основа. При пок-

ритите съоръжения могат да се използват синтетични настилки или лепено върху

бетонна основа дюшеме с дебелина от 5 до 6,5 см с нанесено върху нея синтетич-

но покритие (полиуретанова смес).

Фиг. 5. Ограничителни греди (бордюри) на игралното поле за 

хокей с ролкови кънки: 1. греда от твърдо дърво; 2. метален винкел; 

3. торбички с пясък; 4. игрално поле

Раздел ІV
ПЪРЗАЛЯНЕ С РОЛКОВИ ДЪСКИ

Чл.13. (1) Пързалянето с ролкови дъски (скейтбординг) се практикува като
развлекателен и като състезателен спорт.

(2) Съоръженията за пързаляне с ролкови дъски са с различна характеристи-
ка и сложност в зависимост от спортно-техническите изисквания на дисциплини-
те и от подготовката на спортуващите.

(3) Съоръженията за пързаляне с ролкови дъски са стоманобетонни площад-
ки и писти, които се разполагат в паркова среда. За получаване на необходимите
надлъжни и напречни профили на съоръженията по правило се използват естест-
вените наклони на терена при възможно най-малки земни работи.

Чл.14. (1) Начинаещи спортисти се обучават на площадка с площ най-мал-
ко 150 м2 и с общ еднопосочен наклон от 2 до 3%. Площадката се огражда от три-
те страни със заоблени наклонени бордове с височина най-малко 1,5 м, а от чет-
въртата � страна се предвижда рампа за засилване с наклон до 30% (фиг. 6).

(2) Учебно-тренировъчните писти за слалом се изграждат върху хоризонта-
лен терен. Размерите и съоръжаването им са показани на фиг. 7.

Чл.15. Площадката за свободно пързаляне с ролкови дъски с вълнообразна
повърхност (лабиринт) има свободна форма и е с площ до 1000 м2. Разликите във
височините на отделните участъци трябва да бъдат най-много до 1,5 м. Напреч-
ните профили по всички посоки трябва да бъдат изпълнени с плавни преходни
крини с радиус най-малко 2,5 м (фиг. 8).
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Фиг. 6. Площадка за начинаещи (план и разрез):

1. наклонени бордове; 2 рампи за засилване

Фиг. 7. Учебно-тренировъчна писта за слалом (план и разрез):

1. стартова площадка; 2. рампа за засилване; 3. слаломно трасе с 

пластмасови пирамидки; 4. финал; 5. зона за спиране

Фиг. 8. Площадка с вълнообразна повърхност (лабиринт). План и разрез

по А-А, Р - радиус за изпълнение на напречните профили най-малко 2,5 м
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Чл.16. Съоръженията за състезания по пързаляне с ролкови дъски са следните:
1. площадка за фигурно пързаляне и скокове във височина;

а) с площ най-малко 300 м2;
б) с общ еднопосочен наклон от 2 до 3%;
в) със заоблени бордове от трите страни с височина от 2 до ,5 м;
г) с рампа за засилване с наклон до 30°;
д) съдържа елементите, необходими за изпълнение на скоковете: рам-

па, стена и вълна (фиг. 9);
2. писта за специален слалом:

а) с дължина от 60 до 100 м по права линия;
б) има широчина на гладката повърхност най-малко 3 м и осигурител-

ни ивици без препятствия най-малко на 4 м от оста на пистата;
в) има надлъжен наклон, по възможност променлив, от 4 до 12%, ка-

то оптималният среден наклон е 6%;
г) има зона за спиране, която е хоризонтална или с противонаклон, с

дължина най-малко 15 м;
д) има слаломни пирамидки, разположени по начина, показан на фиг. 10.

Фиг. 9. Състезателна площадка за фигурно пързаляне и скокове във 

височина (план и разрези): 1. рампа; 2. стена; 3. вълна; 4. рампа за засилване

Фиг. 10. Писта за специален слалом: 1. стартова площадка; 2. стартова

линия; 3. слаломно трасе; 4. финал; 5. площадка с противонаклон за спиране
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3. писта за паралелен слалом. Тя има същите характеристики, както пис-
тата за специален слалом, но широчината на гладката повърхност е най-
малко 6 м, а осигурителните ивици са най-малко на 5,5 м от оста на пис-
тата. Слаломните пирамидки се разполагат в два успоредни реда, като
разстоянието между редовете е 2,4 м;

4. писта за гигантски слалом:
а) с дължина от 120 до 300 м, като по правило оста на пистата е кри-

волинейна;
б) има надлъжен наклон (по възможност променлив) от 4 до 12%, ка-

то оптималният среден наклон е 6%;
в) има широчина от 5 до 10 м;
г) има задигнати бордове, изпълнени с плавни преходи с радиус най-

малко 3,5 м;
д) има хоризонтална зона за спиране с дължина най-малко 30 м или с рампо-

видна "чаша" с радиус най-малко 4 м и височина на откоса най-малко 3 м;
5. писта за спускане, която:

а) е с дължина от 300 до 1000 м;
б) има най-малко два завоя под ъгъл 120°;
в) има среден надлъжен наклон около 8%;
г) има задигнати бордове, изпълнени с плавни преходи;
д) има обща широчина (между върховете на бордовете) от 7 до 9 м,

разчетена за преминаване на един спортист;
е) има зона за спиране 80-90 м с прогресивно намаляващ наклон от 6 до 1%.

Чл.17. Пистите за свободно пързаляне и фигурни изпълнения представляват
улеи с произволна форма и дължина, с един или няколко завоя с радиус от 5 до
7,5 м и среден надлъжен наклон до 6%. Напречният профил на трасето трябва да
позволява преминаване на един спортист. Напречният профил се ограничава от
задигнати заоблени бордове. По външната страна на острите и опасни завои се
поставят допълнителни предпазни мрежи с височина 1 м. Пистите завършват с
траншееобразни площадки с диаметър 25 до 30 м за спиране и фигурни изпълне-
ния. Бордовете на "чашата" са с височина най-малко 3,5 м и с наклон в долната
си част от 30 до 40°, а в горната - от 60 до 80° (фиг. 11).

Фиг. 11. Писта за свободно пързаляне и трикови изпълнения (план и разрез):

1. контролиран вход; 2. ограда, 3. предпазни мрежи
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Чл.18. (1) Съоръженията за пързаляне с ролкови дъски се изпълняват от мо-

нолитен стоманобетон върху здрава, уплътнена основа. Проектната форма и нак-

лонът се получават чрез изкопни работи, като с изкопават почва се оформят бор-

довете. Повърхността на площадките и пистите се изпълнява с армирана, гланци-

рана циментна замазка.

(2) Хоризонталните съоръжения могат да се изпълняват с асфалтобетон.

Чл.19. Откритите съоръжения се разполагат над нивото на повърхностните

води, като в ниските участъци на съоръженията се осигурява отвеждането на по-

върхностните води.

Чл.20. (1) Отделните съоръжения за пързаляне с ролкови дъски трябва да

бъдат оградени и да имат контролиран вход за осигуряване на поединичния старт

на спортистите.

(2) Съоръженията от мястото на старта трябва да бъдат добре обозрими и

равномерно осветени по цялото си протежение.

Чл.21. В парковете, в които се устройват съоръженията за пързаляне с рол-

кови дъски, се предвиждат:

1. контролни пунктове за проверка на личната екипировка и ролковите дъс-

ки на спортуващите;

2. медицински пункт за неотложна медицинска помощ;

3. спомагателни пътища, осигуряващи достъп на линейка най-малко на 200

м от всяка точка на съоръженията;

4. предпазни еластични огради и мрежи на опасните места по трасетата и

пред местата, определени за зрители.

Чл.22. (1) Пързалянето с ролкови дъски се практикува и в закрити помеще-

ния върху хоризонтални или вълнообразни съоръжения (лабиринт), изпълнени от

монолитен стоманобетон.

(2) За тренировки и демонстративни цели се използват различни по форма и

конструкция тренажори, схемите на някои от които са показани на фиг. 12.

Фиг. 12. Тренажори за пързаляне с ролкови дъски
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Глава двадесет и трета
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪВМЕСТЯВАНЕ 
НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Чл.1. (1) За постигане на максимална ефективност при използването на

спортните обекти се устройват многофункционални спортни полета, върху които

могат да се съвместяват няколко вида спорт, като се спазват спортно-технически-

те изисквания на всеки един от тях.

(2) Размерите на многофункционалното спортно поле и светлата височина

над закритите спортни полета трябва да удовлетворяват параметрите на всички

предвиждащи се спортове.

Чл.2. (1) Основните типове и размери на откритите многофункционални

спортни полета са дадени в табл. 1.

Таблица 1

(2) Подчертаните спортове в табл. 1 са меродавни за оразмеряване на спор-

тното поле.

Чл.3. (1) Спортното ядро е най-голямото и масово прилагано открито мно-

гофункционално спортно поле. В съчетание с трибуни за зрители спортното ядро

е основен елемент на стадионите.

(2) В зависимост от предназначението, състава и размерите на елементите,

включени в спортното ядро (фиг. 1.), наличието и капацитета на трибуните се

прилагат следните основни типове:

1. спортно ядро с олимпийски размери (фиг. 2);

2. спортно ядро за вътрешни състезания (фиг. 3);

3. спортно-тренировъчно ядро (фиг. 4);

4. спортно ядро с редуцирани размери за жилищни структурни единици,

учебни заведения и заводски площадки (фиг. 5).

Видове спорт, които могат да се 

практикуват върху полето

1. Малко игрално поле 24 х 44 м хандбал, баскетбол, волейбол

2. Средно игрално поле 30 х 44 м хандбал, баскетбол, волейбол

3. Комбинирана лекоатлетическа кръгова писта лека атлетика, баскетбол, волейбол, 

    с лекоатлетически площадки и малки хандбал

    игрални полета 49 х 124 м и 60 х 150 м

4. Голямо игрално поле футбол, хокей на трева, ръгби, гимнастика, 

    • от 55 х 90 м игри на малки игрални полета

    • до 75 х 150 м

5. Голямо игрално поле, комбинирано с футбол, лека атлетика, хокей на трева, 

    лекоатлетически площадки ръгби, хандбал, волейбол

6. Спортно ядро футбол, лека атлетика, хокей на трева, ръгби, 

    • 89 х 179 м гимнастика, игри на малки игрални полета

    • 100 х 177 м

    • 108 х 181 м

Тип и размери на спортното поле
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Фиг. 1. Основни елементи на спортно ядро: 1. футболно поле; 2. кръгова

лекоатлетическа писта; 3. площадка за скок на височина; 4. площадка за тлас-

кане на гюле; 5. площадка за хвърляне на чук и диск; 6. площадка за хвърляне на

копие; 7. водно препятствие; 8. права лекоатлетическа писта; 9. площадка за

овчарски скок; 10. площадка за скок на дължина и троен скок

Фиг. 2. Примерно решение на лекоатлетическо ядро с олимпийски размери
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Фиг. 3. Примерно решение на лекоатлетическо ядро за вътрешни състезания

Фиг. 4.       Примерно решение на спортно-тренировъчно ядро
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(3) В състава на спортното ядро влизат основните елементи, показани на

фиг. 1, както следва:

1. игрално поле с размери на футболно игрище, вариращи в граници

според предназначението на спортното ядро (фиг. 2, 3, 4 и 5), като из-

вън страничните линии на игрището се осигурява свободно поле с

широчина най-малко 1,5 м;

2. лекоатлетическа кръгова писта с дължина 400, 333,33 или 250 м спо-

ред предназначението на спортното ядро, с 4 до 8 пътеки. От външна-

та страна на пистата се предвижда осигурителна ивица с широчина,

не по-малка от 1 м. По външния периметър на спортното ядро, ако ня-

ма трибуни, се предвижда ограда с височина от 0,5 до 0,8 м;

3. двата сектора, ограничени от полукръглите части на пистата, в които

се включват площадки за скокове на височина, тласкане на гюле със

сектор за приземяване, за хвърляне на диск и чук, пътека за копие със

сектори за приземяване върху футболното поле и водно препятствие;

4. правите участъци на пистата с удължения в двете посоки за гладко бя-

гане на 100 м и бягане с препятствия на 110 м;

5. съоръженията за скок на дължина, троен и овчарски скок, които могат

да се разполагат и извън кръговата писта.

Фиг. 5. Примерно решение на спортно-тренировъчно ядро с редуцирани размери 
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Чл.4. (1) Основните типове и размери на покритите многофункционални

спортни полета са дадени в табл. 2.

Таблица 2

(2) Подчертаните спортове в табл. 2 са меродавни за оразмеряване на спор-

тното поле и определяне светлата височина над него. Цифрите в скоби означават

броя на игралните полета, като означените с "х" са броят на игралните полета за

тренировъчна дейност.

Чл.5. (1) Върху покритото многофункционално спортно поле за всеки от

практикуваните спортове е необходимо да бъдат очертани игралните полета.

(2) За всеки от практикуваните спортове се предвиждат необходимите уст-

ройства за закрепване на монтажните съоръжения и обзавеждането.

Видове спортове и брой на площадките, които 

могат да се разположат в полето

1. Малко спортно поле 15 х 24 волейбол (1), бадминтон (3), тенис на маса (3, 9
х
), бокс (2), 

борба (1), тежка атлетика (3), фехтовка (2)

2. Средно игрално поле баскетбол (1), тенис (1
х
), волейбол (1, 2

х
), фехтовка 4, 6

х
), 

• 18 х 36 гимнастика (1), акробатика (1), бокс (3), бадминтон (4, 6
х
), 

• 21 х 36 хандбал (1
х
), борба (3), художествена гимнастика (1

х
)

3. Голямо спортно поле хандбал (1), баскетбол (1), волейбол (3), тенис (1), спортна 

• 24 х 42 гимнастика (1) фехтовка (8, 10
х
), бокс (4), борба (4), 

• 24 х 45 художествена гимнастика (1)

• 24 х 48

• 27 х 45

4. Ледено поле хокей на лед, фигурно пързаляне и спортовете според т. 3

• 30 х 61

5. Лекоатлетически манежи лека атлетика на закрито и спортовете според т. 3

• 30 х 126

• 40 х 126

6. Колодрум с писта колоездене, лека атлетика, хокей на лед и 

333,33 спортовете според т. 3

Вид и размери на спортното поле (м)
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Глава двадесет и четвърта
СПОМАГАТЕЛНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И
СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел І
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.1. Спомагателните и обслужващите площи, помещения и съоръжения са

предназначени за:

1. общото обслужване на спортистите и служебните лица;

2. санитарно-хигиенното обслужване на спортистите;

3. медицинското обслужване и възстановяването на спортистите;

4. треньорската, съдийската, методическата и административната дейност;

5. складирането и съхраняването на спортните уреди, пособия, съоръ-

жения, инвентар и екипи.

Чл.2. (1) Съставът, броят и размерите на спомагателните и обслужващите

площи, помещения и съоръжения се определят на базата на едновременната про-

пускателна способност на спортното съоръжение.

(2) Показателите за едновременната пропускателна способност на спортните

съоръжения, в зависимост от вида на практикуваните спортове и режима на тяхното

ползване (за състезания или за учебно-тренировъчна работа), са дадени на табл. 1.

Таблица 1

при състезания при тренировки

1 2 3 4

Спортна гимнастика спортна площ с 1 килим, 60 мъже 24-36 мъже

общ за мъже и жени 40 жени 16-24 жени

при уреди, разположени 60 мъже

върху подиум 40 жени

Спортна акробатика спортна площ 36 мъже 18-20 мъже

32 жени 16-18 жени

Художествена гимнастика спортна площ 60-100 -

тренировъчна зала с 2 терена – 20-25

салон по хореография – 30

Бокс спортна площ с 1 ринг 24-30 24

Борба спортна площ с 1 тепих 20-26 20

Джудо спортна площ с 1 поле 20-25 20

Вдигане на тежести спортна площ с 1 подиум 20-25 10-15

Волейбол игрално поле 12 х 2 24-30

Баскетбол игрално поле 12 х 2 24-30

Бадминтон игрално поле 4-8 4-8

Хандбал игрално поле 12 х 2 24

Тенис спортна площ с 1 корт 4-8 4-8

стена – 4-8

Тенис на маса спортна площ с 1 маса 4-8 4-8

Фехтовка спортна площ с 1 пътека 4-6 4-6

Футбол спортно поле 16 х 2 22-32

Ръгби спортно поле 15 х 2 25-30

Вид спорт

Едновременна пропускателна 

–

способност (брой на спортистите)Спортно съоръжение
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(3) Когато съоръжението се ползва едновременно за състезания и за учебно-тре-

нировъчна работа, се приема по-голямата едновременна пропускателна способност.

(4) Когато съоръжението се ползва последователно за различни видове

спорт с различен брой на участниците, за меродавна се приема едновременната

пропускателна способност на спорта с най-голям брой участници.

(5) Когато няколко спортни съоръжения образуват спортен комплекс, пока-

зателят за едновременна пропускателна способност на комплекса е равен на сбо-

ра от едновременната пропускателна способност на отделните съоръжения.

(6) За спортовете, които не са посочени в табл. 1, едновременната пропуска-

телна способност се определя със заданието за проектиране.

1 2 3 4

Хокей на трева спортно поле 15 х 2 25-30

Бягания на кръгова писта на 1 коридор 6 6

Бягания на права писта на 1 коридор 6 6

Дълъг и троен скок на 1 съоръжение 10 10

Висок скок на 1 съоръжение 8 8

Овчарски скок на 1 съоръжение 8 8

Тласкане на гюле на 1 съоръжение 8 8

Хвърляне на диск, чук и копие на 1 съоръжение 7 7

Хокей на лед ледено поле 20 х 2 30

Фигурно пързаляне 1 на 50-60 м
2 

заледена площ

Ловна и спортна стрелба на 1 стрелково място 3-4 6

Стрелба с лък на 1 мишена 3-4 6

Конен спорт

Ски-спускане и ски-слаломи на 1 писта 100 100

Ски-бягане и биатлон на 1 трасе 60-80 60

Щафети ски-бягане на 1 трасе 85 60

Ски-скокове на 1 шанца 50-70 50-70

120 мъже 120 мъже

30 жени 30 жени

Бобслей на 1 писта 50 мъже 50 мъже

Масово пързаляне с кънки на лед ледено поле на открито 1 на 15-25 м
2 

заледена площ

ледено поле на закрито 1 на 4-5 м
2 

заледена площ

Спортно плуване на 1 коридор 15 15

на 1 коридор 10 10

Обучение по плуване 1 на 4-5 м
2 

водна площ

Плуване на свободен режим 1 на 0,7 м
2 

водна площ

1 на  1,5 м
2 

водна площ

Скокове във вода на 1 съоръжение за скокове 8 8

Водна топка игрално поле 13 х 2 25-30

открит басейн

закрит басейн

15 спортисти на 10 коня

Спортни шейни на 1 писта

20-30ледено поле
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Раздел ІІ
ВХОДНИ ВЕСТИБЮЛИ, ГАРДЕРОБИ, РЕКРЕАЦИИ И БЮФЕТИ 
ЗА СПОРТИСТИ И СЛУЖЕБНИ ЛИЦА

Чл.3. Входните вестибюли за спортисти и служебни лица се оразмеряват
съгласно табл. 2.

Таблица 2

Чл.4. (1) Към входния вестибюл се предвиждат допълнително:
1. площ или помещение за портиер-информатор - от 4 до 5 м2;
2. гардероб за горно облекло за спортисти и служебни лица с площ в м2,

които са равни на 20% от бройките на едновременната пропускателна
способност и броя на служебните лица;

3. санитарни възли за общо ползване от спортисти и служебни лица, ко-
ито се оразмеряват за 50% от бройките на едновременната пропуска-
телна способност при норма: 1 клозет, 2 писоара и 1 мивка на 100 мъ-
же и 1 клозет и 1 мивка на 50 жени.

(2) Отделно или във връзка с входния вестибюл се предвиждат:
1. рекреативна площ за спортистите и служебните лица в м2, които са

равни на 30% от бройките на едновременната пропускателна способ-
ност, но не по-малко от 18 м2 - за покритите съоръжения, и 15% от
бройките на едновременната пропускателна способност, но не по-
малко от 18 м2 - за откритите съоръжения;

2. бюфети са спортисти и служебни лица с капацитет съгласно табл. 3.

Таблица 3

(3) Бюфет не се предвижда при едновременна пропускателна способност на

спортното съоръжение, по-малка от 48 души.

Вид на съоръжение Брой на столовете в бюфета

Покрити спортни съоръжения, басейни 1/6 ЕПС

Открити спортни съоръжения 1/6 ЕПС – при един поток в смяна

1/12 ЕПС – при два потока в смяна

1/18 ЕПС – при три потока в смяна

Площ (м
2
) При режим на ползване

При открити спортни съоръжения 105% 0,12 х ЕПС (едновременна еднократно ползване в смяна 

пропускателна способност) (за ЕПС до 100 души)

70% 0,12 х ЕПС два потока в смяна 

(при ЕПС 101-250 души)

50% 0,12 х ЕПС, Три потока в смяна 

но не по-малко от 15 (при ЕПС над 250 души)

При покрити спортни съоръжения 0,15 х ЕПС, но не по-малко от 15 еднократно ползване в смяна

При открити ледени пързалки входният вести-

бюл се ползва като място за преобличане

Брой на кабините за преобличане ЕПС,

250

но не по-малко от 2 броя

При покрити ледени пързалки с трибуни за 

зрители (хокейна зала) се ползва вестибюлът - 

фоайето за зрители

0,28 х ЕПС

ЕПС                                                                          

250
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Раздел ІІІ
СЪБЛЕКАЛНИ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПОРТИСТИТЕ

Чл.5. (1) Основните изисквания за оразмеряването и устройството на събле-
калните за спортисти, в зависимост от възприетата система за преобличане и съх-
раняване на дрехите, са:

1. отборни съблекални за 15 или за 30 души. Оразмеряват се съгласно
графа 1 на табл. 4 и се обзавеждат с пейки за преобличане по 0,6 м на
спортист и със закачалки или шкафчета (едноетажни или двуетажни)
за съхраняване на дрехите съгласно фиг. 1, А и Б.

2. Общи помещения за преобличане. Оразмеряват се съгласно графа 2 на
табл. 4 и се обзавеждат с пейки и закачалки за временно окачване на
дрехите. Дрехите се съхраняват в заключващи се шкафчета (едноетаж-
ни или двуетажни), разположени в пространството на съблекалните
или в отделно помещение. При капацитет на съблекалните, по-голям от
30 души, те се разделят на звена с по 15 или 30 места чрез шкафчета с
леки преградни стени или мрежи за ползване като отборни съблекални;

3. общи помещения за преобличане с предаване и съхраняване на дре-
хите в общ гардероб (с обслужващ персонал). Оразмеряват се съглас-
но графа 3 на табл. 4 и се обзавеждат с пейки по 0,6 м на спортист за
преобличане със закачалки за временно окачване на дрехите съгласно
фиг. 1, А. Общите гардероби се устройват съгласно фиг. 1, Г.

4. кабини за преобличане, в които дрехите се съхраняват в двуетажни заключ-
ващи се шкафчета. Оразмеряват се съгласно графа 4 на табл. 4 и фиг. 1, В1;

5. кабини за преобличане с предаване на дрехите в общ гардероб с обс-
лужващ песонал. Оразмеряват се съгласно графа 5 на табл. 4 и фиг. 1,
В2 и В3, а общият гардероб се устройва съгласно фиг. 1, Г.

(2) Нормата от 1 м2 на спортист, означена с "х", се приема при брой на местата
в едно помещение за преобличане повече от 50. При брой на местата в едно помеще-
ние от 30 до 50 нормата се увеличава с 20%, а при брой на местата от 15 до 30 - с 30%.

(3) Кратността на ползване на местата за преобличане, означена с "хх", в об-
щите съблекални в смяна е в зависимост от сумарната едновременна пропуска-
телна способност на съоръжението и се определя по табл. 5.

Таблица 5

Чл.6. Оразмеряването и устройството на съблекалните за спортисти трябва
да отговарят на следните допълнителни изисквания:

1. при спортни комплекси с голяма едновременна пропускателна спо-
собност, при които се прилага системата на общите помещения за
преобличане или кабините за преобличане, се предвиждат допълни-
телно 2 до 4 отборни съблекални с капацитет по 15 души;

Кратност на ползване на местата 

покрити съоръжения открити съоръжения за преобличане в смяна

до 60 души до 100 души 1

от 60 до 120 души от 100 до 250 души 2

от 120 до 250 души от 250 до 500 души 3

над 250 души над 500 души 4

Едновременна пропускателна способност на смяна
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Фиг. 1. Нормативни разстояния и размери на елементите на обзавежда-

нето в съблекалните: А - отборни съблекални и общи помещения за преоблича-

не; Б - обзавеждане на съблекалните: 1. едноетажни шкафчета; 2. двуетажни

шкафчета; 3. едноетажни шкафчета с пейки; 4. пейки със закачалки за вре-

менно окачване на дрехите при преобличане

Шкафчетата за дрехи имат размери: 

0,4 х 0,4 м

0,3 х 0,5 м с вратичка в тясната страна

0,5 х 0,3 м с вратичка в широката страна

В - кабини за преобличане: 1. кабини и шкафчета за съхраняване на дрехите,

разположени в общ проход (самообслужване); 2. кабина с шибър (прозорче) за

подаване на дрехите към общ гардероб (с обслужващ персонал); 3. проходни ка-

бини с клапващи пейки, затварящи вратите на кабината; Г - общ гардероб с об-

служващ персонал: 1. плот за предаване на дрехите; 2. закачалки в общия гарде-

роб; 3. закачалка-кошница, с която се предават дрехите на общия гардероб
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2. към всяка отборна съблекалня се предвижда допълнителна площ 4 м2
за треньорския състав на отбора;

3. към всяко спортно поле, предназначено за състезания между два от-
бора, се предвиждат най-малко 2 отборни съблекални, а в случаите,
когато състезанията между два отбора се провеждат без пауза между
тях, се предвиждат най-малко 4 отборни съблекални;

4. при плувни басейни, които се ползват и за свободен достъп за граж-
даните и учениците, се предвиждат отделни съблекални със съответ-
ните санитарни помещения. Обзавеждането и съоръжаването им
трябва да бъдат съобразени с възрастовите особености на учениците;

5. съблекалните и санитарните помещения към плувните басейни се
разполагат на едно ниво със залата на басейна;

6. отборните съблекални за хокей на лед се оразмеряват по обобщена норма
2,5 м2 на спортист и брой на съблекалните от 2 до 4 на всяко поле за хокей;

7. при наличието на салони за обща физическа подготовка се предвиждат
допълнителни места за преобличане на ползващите ги спортисти извън
тези за преобличане към основните спортни съоръжения. Едновремен-
ната пропускателна способност на салоните за обща физическа подго-
товка се приема от 8 до 10 м2 на спортист, а броят на местата за преоб-
личане - равен на едновременната пропускателна способност на салона;

8. помещенията с шкафчетата за съхраняване на дрехите и общия гарде-
роб трябва да имат пряка връзка с помещението за преобличане. При
повече на брой отделни помещения или сектори за преобличане се до-
пуска същите да нямат пряка връзка с помещенията за съхраняване на
дрехите, като последните се разполагат по пътя на спортистите от съб-
лекалните към игралното поле.

Таблица 6

Душове В покритите плувни басейни се предвижда 

1 душ на 3 места за преобличане

Крачни вани

Клозетни чинии 1 клозетна чиния на 50 

места за преобличане

1 клозетна чиния на 30 

места за преобличане

Писоари 1 писоар на 5 места 

за преобличане

Мивки Към басейните се предвижда 1 мивка за изплак-

ване на костюмите на 60 места от съблекалните

Сешоари 1 прибор на 60 места Разполагат се в помещенията за преобличане; 

за преобличане в покритите плувни басейни се предвижда по 

1 прибор на 20 места за 1 прибор на 30 мъже и 1 прибор на 10 жени

 преобличане
жени

санитарно помещение

мъже

Най-малко 1 брой за всяка отборна съблекалня

Най-малко 1 брой за всяка отборна съблекалня

мъже

жени

Най-малко 1 брой за всяка отборна съблекалня

Вид на 

санитарните 

прибори

Забележка

преобличане

преобличане
-

В санитарните помещения към 

1 душ на 5-6 места за 

1 крачна вана на 15 места за 

1-2 мивки за всяко 

отборните съблекални, общите 

помещения за преобличане или 

кабините за преобличане

мъже 
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Чл.7. (1) Санитарните помещения към съблекалните могат да бъдат органи-

зирани отделно към всяка отборна съблекалня или общо към общите съблекални

или кабини за преобличане.

(2) Пропускателната способност на санитарните помещения трябва да съот-

ветства на пропускателна способност на местата за преобличане. Видът и броят

на санитарните прибори, необходими за осигуряване на съответна пропускателна

способност, се определя по табл. 6. Размерите на приборите и нормативните раз-

стояния при тяхното разполагане са показани на фиг. 2.

Фиг. 2. Нормативни разстояния и размери на приборите в санитарните

помещения на съблекалните: 1. душове с прегради с височина 2 м; 

2. общи душове; 3. крачни вани; 4. клозетна кабина с клекало; 5. клозетна каби-

на със седяща чиния; 6. писоари на общ проход с клозетните кабини; 7. мивки
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Чл.8. Броят на местата за преобличане, обединени в съблекалните с оптима-

лен брой от по 15 или 30 места, и броят на санитарните прибори, съответстващи

на местата за преобличане към най-често срещаните спортни полета на закрито,

се определят по табл. 7.

Таблица 7

Раздел ІV
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ

Чл.9. Към спортните сгради и съоръжения се предвиждат помещения за ме-

дицинско обслужване и възстановяване на спортистите, както следва:

1. при открити и покрити съоръжения с едновременна пропускателна

способност до 60 души:

а) лекарски кабинет;

б) чакалня към кабинета;

в) санитарен възел.

2. при открити и покрити съоръжения с едновременна пропускателна

способност над 60 души съставът на медицинско-възстановителните

центрове се определя със заданието за проектиране.

Чл.10. Медицинско възстановителните центрове могат да включват следни-

те отделения и помещения:

1. приемно отделение:

а) лекарски кабинети;

б) манипулационна;

в) клинична лаборатория;

Брой на 

съблекалните 

и на местата в крачни тоалетни 

1 съблекалня вани чинии

15 х 24 волейбол 2 х 15 6-8 2 2 1

18 х 30 борба – 2 тепиха, 

бокс – 2 ринга

18 х 36 тенис, спортна гимнастика

21 х 30 (36) баскетбол

спортна гимнастика, 

художествена гимнастика

хандбал, състезания по спортна 

гимнастика върху подиум

30 х 61 хокей на лед 2-4 х 20 + 6 х 15 22-28 8 8 8

30 х 126 лека атлетика на закрито 20 8 1 за мъже 2

 и 2 за 

жени

12-6 4 4 2

37046 36952

24 х 45 (48) 6 х 15 16-20 6 6 6

24 х 42 4-6 х 15 16-20 37046

4 2

12-16 4 2 2

Размери на 

спортното 

поле (м)

4 х 15 или                

2 х 30

12-16 4

120 в общи 

съблекални +                  

4 х 15

душове писоари

Общ брой санитарни прибори
Спорт, меродавен за 

оразмеряване на полето
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г) чакалня за спортисти;
д) съблекалня за спортисти;
е) стая за лична хигиена на жената;
ж) съблекалня и санитарен възел за медицинския персонал;

2. спортно-здравна консултация:
а) лекарски кабинет;
б) функционален кабинет;
в) чакалня за спортисти;
г) съблекалня за спортисти;

3. физиотерапия:
а) сектор електротерапия с до 12 кабини с размери 8 х 2 м;
б) сектор парафинолечение с до 4 кабини с размери 8 х 2 м;
в) солариум с площ до 60 м2;
г) ванно помещение с до 2 перлени и до 4 вани с тангентори със съб-

лекални и душове;
д) салон за лечебна физкултура, съоръжен с тренажорни устройства,

шведски стени и велоергометри, с площ до 120 м2;
е) кабинет за методист и рехабилитатори - до 2 броя;
ж) помещения за релаксация с по 3 кушетки - до 3 броя
з) помещения за сух масаж с по 3 масажни маси - до 2 броя;
и) помещение за вибромасаж с площ до 30 м2;

4. сектор за допингов контрол:
а) манипулационна;
б) чакалня за спортисти;
в) санитарен възел с душ за медицинския персонал.

Чл.11. (1) Сауна се изгражда към всички спортни обекти с едновременна
пропускателна способност над 60 спортисти, както и със съоръжения, в които се
практикуват спортове, в които спортистите се делят на теглови категории. Капа-
цитетът на сауната зависи както от едновременната пропускателна способност на
съоръжението, към което се изгражда, така и от броя на неспортистите, които мо-
гат да я ползват, поради което той се определя за всеки случай конкретно.

(2) Сауна с капацитет 15 души на час включва:
1. сауна с площ около 10 м2, светла височина от 2,2 до 2,6 и капацитет 5

до 8 души;
2. съблекални за 10 до 15 души;
3. умивалня с 2 до 4 душа, евентуално с басейн със студена вода с раз-

мери 2 х 3 м и дълбочина 1,1 до 1,6 м;
4. санитарен възел;
5. помещение за релаксация и масаж с 2 кушетки.

(3) При сауни, които влизат в състава на съблекалните за спортисти, поме-
щенията по т. 2, 3, 4 и 5 на ал. 2 могат да бъдат заменени от наличните съблекал-
ни и душови помещения.

Чл.12. (1) Капацитетът на помещенията за масаж се определя със заданието
за проектиране.

(2) Оразмеряването на помещенията за масаж се извършва на базата на 12 м2

на една масажна маса, като за всяка следваща масажна маса се добавят по 6 м2.
(3) В случаите, когато масажното помещение не е свързано пряко със събле-

калните, към него се предвижда допълнителна площ за преобличане при норма
1,5 м2 на всяка маса, но не по-малко от 5 м2.
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Раздел V
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЪДИИ И ТРЕНЬОРИ, ЗА МЕТОДИЧЕСКА 
И ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Чл.13. Помещенията за съдиите, за секретариата и за пресцентъра се опре-

делят със заданието за проектиране съобразно с конкретните нужди.

Чл.14. (1) Помещенията за треньорите се оразмеряват съгласно табл. 8.

Таблица 8

(2) Към помещенията за треньори на всеки 3 до 4 места се предвиждат по 1

душова кабина и 1 мивка.

(3) Към плувните басейни се предвижда по едно помещение с площ от 9 до

12 м2 за дежурен инструктор с пълна видимост на басейна и директен достъп до

обходната пътека.

Чл.15. Към специализираните спортни съоръжения и спортните комплекси

с многофункционално предназначение се предвижда методичен кабинет за про-

веждане на занятия с групи от 20 до 30 спортисти. Площта на един кабинет е най-

малко 30 м2, със склад за пособия към него с площ най-малко 6 м2.

Чл.16. Административните помещения се проектират с площ от 12 до 15 м2

при норма 4 м2 на служител.

Вид на помещението Площ (м
2
)

Открити спортни съоръжения 1 х ЕПС

12

Открити спортни съоръжения 1 х ЕПС

12

Плувни басейни:

а) спортно плуване 1 на всеки коридор

б) скокове във вода 1 на всяко съоръжение за скокове

в) обучение на начинаещи 1 на 40 м
2
 водна площ
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Раздел VІ
СКЛАДОВЕ ЗА СПОРТЕН ИНВЕНТАР И ПОСОБИЯ

Чл.17. (1) При специализираните спортни съоръжения се предвиждат скла-

дове за дребен и преносим инвентар (топки, медицински топки, гирички, въжета

за скачане, дюшечета, теглилка и др.) с площ от 10 до 15 м2. Основните спортни

уреди и съоръжения се устройват стационарно на игралните полета.

(2) При универсалните спортни съоръжения площта на складовете за съоръ-

жаването и инвентара се определя съгласно табл. 9 Складовете се проектират в

ниши или помещения, които са свързани пряко със спортното поле, с дълбочина

от 4 до 6 м и с врати по правило плъзгащи или с хоризонтална ос на отваряне, с

височина най-малко и широчина най-малко 2,5 м.

Таблица 9
Необходима складова Уедрен показател за ораз-

площ според вида меряване съобразно с ед-

на практикуваните новременната пропуска-

спортове (м
2
) телна способност (ЕПС)

1. Игрално поле 15 х 24 м волейбол, бадминтон, 

тенис на маса

борба, бокс 10

2. Игрално поле 18 х 30 м спортна гимнастика, 

акробатика

волейбол, бадминтон 15

бокс борба 18

3. Игрално поле 18 х 36 м спортна гимнастика, 

• 21 х 36 м акробатика

баскетбол, тенис, волейбол 15

фехтовка 12

бокс, борба 18

4. Игрално поле 24 х 42 м спортна гимнастика 90

• 24 х 45 м хандбал, баскетбол, 

• 34 х 48 м волейбол, тенис

фехтовка 12

бокс, борба 18

5. Игрално поле за хокей 

     на лед 30 х 61 м

6. Игрално поле за лека атле- лека атлетика 48 48 +

    тика на закрито 30 х 126 м 140

7. Плувни басейни 0,05 м
2
 х ЕПС

8. Съоръжения за зимни 
   спортове

72

0,1-0,12 м
2 

х ЕСП

общо за спортовете, предвидени в графа 4

0,15-0,2 м
2
 х ЕПС

Mашини за поддържане на лед:

    • за 1 машина 6 х 4,3 м

    • за 2 машини 6 х 9 м

общо за спортовете, предвидени в графа 4

Обща 

складова 

площ (м
2
)

Практикувани спортове

18
140

27 (54)          

+                   

140

Размери на игралното поле

10 20

120

-

48

80
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Глава двадесет и пета
ТРИБУНИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ЗРИТЕЛИ

Раздел І
ТРИБУНИ

Чл.1. Зрителни трибуни се проектират към открити и покрити спортни съо-
ръжения извън осигурителните полета. Тяхната носеща конструкция трябва да
бъде изпълнена с негорими материали.

Чл.2. Размерите на едно зрително място се определят според типа на спор-
тното съоръжение и в зависимост от изискванията за комфорт. Столовете или
пейките се проектират без подръчници и с размери:

1. широчина - от 42 до 48 см;
2. дълбочина на седалката - от 33 до 35 см при седалките без облегалка,

или до 40 см - при седалки с облегалка. Наклонът на облегалката се
предвижда от 5 до 6 см;

3. разстояние между редовете - от 75 до 80 см.
Чл.3. Формата и наклонът на трибуните трябва да осигуряват безпрепятст-

вена видимост на игралното поле от всяко зрително място, оптимален хоризонта-
лен (40 до 50°) и оптимален вертикален (12 до 18°) ъгъл на зрение и максимални
граници на отдалеченост по отношение на наблюдавания спорт съгласно табл. 1.

Таблица 1

Вид на спорта Място на точката за гледане “Р” Схема

Спортни игри с топка: футбол, Най-близката до трибуните точка 

баскетбол, волейбол, тенис и др. на границата на игралното поле и 

на неговото ниво

Хокей на лед, фигурно пързаляне Най-близката до трибуните точка, 

при непрозрачна мантинела лежаща на горния край на 

мантинелата

Лекоатлетически писти и писти Точка, 50 см над оста на най-

за кънкибягане близката до трибуните пътека

Плуване Точка, лежаща на оста на най-

близкия до трибуната коридор

Скокове във вода Точка на повърхността на водата 

по оста на най-близкия до 

трибуните трамплин за скачане

Ски-спортове Точка в средата на финалната врата, 

на 20 см по-ниско от пътеката на 

първия ред на трибуните

Ски-скокове Най-ниската точка на надлъжната 

ос на отсечката за приземяване, на 

ниво 30 см над нейната повърхност

За останалите спортове Най-близката до трибуните граница 

на спортното поле
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Чл.4. (1) Определящите елементи при проектиране профила на трибуните са

показани на фиг. 1.

(2) Изходна точка за определяне профила на трибуните е установената точ-

ка на гледане Р, в която се фокусират зрителните лъчи от всички редове на трибу-

ната. Местоположението на тази точка, в зависимост от практикувания спорт, е

дадено в табл. 1. Хоризонталната дистанция от зрителната точка на първия ред до

точката Р включва и осигурителната ивица, която е най-малко 2 м.

(3) Височината на линията на очите, мерена от пода на редовете на трибуна-

та, се приема средно за седящи зрители 1,2 м, а за правостоящи - 1,55м.

(4) Превишението на лъча на зрението "с" за покрити съоръжения е 12 см, а

за открити - 15 см. Допуска се това превишение да се намали съответно на 6 и 7,5

см, ако наклонът на трибуните е по-голям от 1:1,5.

(5) Максимално допустимата отдалеченост и допустимото приближаване на

зрителните места за най-често практикуваните спортове се приемат по табл. 2.

(6) Профилът на трибуната се проектира по кривата на най-малкото надвише-

ние, която се разлага на отрязъци от начупена крива, за всеки един от които се пос-

троява профил по възприетия графичен, аналитичен или графоаналитичен метод.

(7) Ориентацията на трибуните при откритите спортни съоръжения се опре-

деля с оглед осигуряване на добри условия за видимост. Трибуните за официал-

ни лица по правило се разполагат откъм западната страна на игралното поле.

Фиг. 1. Основни елементи, определящи профила на зрителните трибуни:

Р - установена точка на гледане - фокус; h - височина на стъпалата в отрязък

с еднакъв наклон; с - надвишение на зрителния лъч; l - широчина на стъпалото;

H - височина на зрителното ниво на първия ред от пода на игралното поле; хо -

разстояние между очите на зрителите от първия ред до установената точка

на гледане; х - разстояние между очите на зрителите от първия и последния

ред в отрязъка с еднакъв наклон; y - височина на очите на зрителите от пос-

ледния ред от нивото на игралното поле; α - допустим наклон на трибуните
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Таблица 2

Чл.5. (1) Трибуните се разделят на сектори чрез проходи, които трябва да

осигуряват заемане на местата и евакуирането на зрителите.

(2) Капацитетът на секторите завиди от времето за евакуация съгласно Противопо-

жарните строителнотехнически норми, според степента на горимост на съоръжението.

(3) Проходите се проектират с широчина, кратна на широчината на човеш-

кия поток - от 0,55 до 0,6 м, но не по-малка от 1 м.

(4) Във всеки ред при двустранна евакуация между напречните проходи трябва

да има не повече от 50 места, а при едностранната евакуация - не повече от 25 места.

(5) При заемане на местата на трибуните от зрителите чрез влизане отгоре и

когато нивото на първия ред е повдигнат над игралното поле, пред първия ред на

трибуните се предвижда парапет с височина 0,8 м.

(6) Когато трибуните в горния край не са затворени от стена или друга прег-

рада, се предвижда парапет с височина най-малко 1,2 м.

Чл.6. (1) При многофункционално използване на покритите спортни съоръже-

ния се допуска част от зрителните места да се разполагат върху монтажни трибуни,

позволяващи ръчно сглобяване и разглобяване или с помощта на малка механизация.

(2) При използване на подвижни столове и съставни конструктивни елемен-

ти се предвиждат необходимите складови площи.

(3) За постигане на необходимата пространствена характеристика при мно-

гофункционално използване се допуска за големите спортни зали да се ползват

преграждащи устройства.

Максимална Допустимо приближаване 

отдалеченост, м на зрителни места, м

1. Футбол топка 190 ÷ 200 2

2. Волейбол топка 42 ÷ 45 2 ÷ 3

3. Баскетбол топка 42 ÷ 45 2

4. Тенис

а) по дългата ос топка 52 3,5 - 4,5

б) по късата ос 6,5 - 8,0

5. Хандбал топка - 2,0 - 1,5

6. Хокей на лед шайба 190 ÷ 200 3

7. Тенис на маса

а) по дългата ос топка 3 2,5 - 6,0

б) по късата ос 6 1,5 - 3,0

8. Бокс, борба, тежка атлетика китка на ръката - 2,5 ÷ 3,0

9. Гимнастика, фехтовка китка на ръката - 2,5 ÷ 3,0

10. Бягания външен ръб на пистата 200 2

№ Вид спорт Обект за наблюдение
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Раздел ІІ 
СПОМАГАТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ЗРИТЕЛИ

Чл.7. Съставът и площите на спомагателните помещения за зрителите се оп-

ределят по табл. 3. 

Таблица 3

Открити Покрити 

 съоръжения съоръжения Покрити Открити

1. Всетибюл При покрити съоръжения с 

по-малко от 800 зрители 

вестибюлът е общ за п

ублика и спортисти

2. Вестибюл-съблекалня 0,28 м
2  

на 1 При сезонно устройване на 

при пързалки за масово място по ЕПС пързалката върху открита 

 пързаляне 15 м
2  

на 1 място спортна площадка вестибю-

а) обща съблекалня 1 кабина на 250 лът за преобличане се 

зрители по ЕПС устройва във вестибюл 

б) кабини за преобличане 15 м
2 

на 1 място за спортисти

и 1 м
2
  за кабина

3. Гардероб

а) дължина на гардеробния 50-80 зрители 

    плот на 1 м

б) полезна гардеробна 0,8-1 м
2  

на 1 

    площ зрително място

4. Фоайета 0,4 м
2 

на 1 зри-

телско място 

при зали 

до 500 места

0,35 м
2 

на 1 зри-

телско място 

при зали от 500 

до 1000 места

0,3 м
2 

на 1 зри-

телско място 

при зали над 

1000 места

5. Бюфети 1 м плот на 12-

15 души за 30% 

от общия брой 

на зрителите

6. Пушални 0,4 м
2  

на 

1 място за 30% 

от зрителите

7. Каси При откритите спортни 

съоръжения при 4 и повече 

кабини се предвижда отде-

лен касов павилион, в който 

се включва и помещение 

за администратор

8. Телефонни кабини За малките съоръжения – 

1 кабина за 100 души

9. Тоалетни При съотношение на броя 

на мъжете към жените 2:1

за 150 места за 1 касова кабина зрители, пързалящи се или 

къпещи се, при площ 1,7 м
2
 на 1 кабина

1 телефонна кабина за  600-800 души

1 кабина за 150-175 жени и 1 кабина и 1 писоар за 250 мъже

Нормативен показател 

Плувни басейниВид на помещението Забележка

0,2-0,3 м
2
 на едно зрителско 

място, но не по-малко от 15 м
2

Средна дължина на зака-     

чалките 2,7 м с разстояние 

между тях осово 0,8 м

В зали с капацитет по-малко 

от 300 места фоайетата 

могат да бъдат обединени с 

вестибюла

При по-големи зали се 

предвижда централен склад 

за продукти с достъп за коли
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Глава двадесет и шеста
АКУСТИКА

Чл.1. Покритите спортни обекти за художествена гимнастика и за вдигане

на тежести, както и тези за тренировъчна и спортна дейност с продължителност

на заниманията над 45 мин, подлежат на акустична обработка.

Чл.2. Акустичната обработка на таваните и на повърхностите от стени - из-

точници на вредни звукови отражения, се проектира със звукопоглъщащи матери-

али или конструкции със среден коефициент на звукопоглъщане по Сабин най-

малко 0,5 за честота в диапазон от 250 до 4000 херца и отговарящи на изисквани-

ята на Противопожарните строително-технически норми. вредни звукови отраже-

ния са тези с ниво, по-голямо от 10 децибела, и закъснение повече от 50 милисек

спрямо директния звуков сигнал.

Чл.3. Нормативните резултатни нива на шума от действието на вътрешните

и външните шумови източници в помещенията се определят по табл. 1.

Таблица 1

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Покрити спортни обекти, предназначени 

    за съпровод с музика

2. Всички останали 79 70 63 58 55 52 50 49 60

42 3840 50

Ниво на звука, 

децибела
Обект

71 63 54

Честота (херци)

Ниво на звуковото налягане, децибела

49 45
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Глава двадесет и седма
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ НА
СПОРТНИТЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел І
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Чл.1. Електрозахранването на електрическите приемници в спортните обек-
ти се проектира в съответствие с изискванията на Правилника за устройство на
електрическите уредби - ПУЕУ (отпечатан от ДИ "Техника", С., 1980 г., изм. и
доп., БСА, кн. 3 от 1982 г., и п. 91-КД-163 от 02.07.1982 г. на МЕ), Норми за про-
ектиране на електрически инсталации в сгради (отпечатани в БСА, бр. 9 от 1988
г.), Правилника за техническа експлоатация на енергопотребителите (отпечатан
от ДИ "Техника", С., 1980 г.) и Наредба № 2 за Противопожарните строително-
технически норми (отпечатана от ДИ "Техника", С., 1987 г.).

Чл.2. (1) Според изискванията за непрекъснатост на електрозахранването
съгласно глава първа от ПУЕУ потребителите на електрическа енергия в спорт-
ните обекти са:

1. От І категория - аварийното и евакуационното осветление, токозах-
ранването на информационните уредби и схемите за контрол, регули-
ране и управление на санитарно-техническите уредби, противопо-
жарните помпи, аварийната и обездимителната вентилация, циркула-
ционните помпи на котлите с твърдо гориво; 

2. от ІІ категория - работното осветление на обектите, в които пребивават
над 50 души, или се провеждат състезания или тренировки по водни
спортове, стрелба или фехтовка, асансьорните уредби, кухненските уред-
би, електромедицинската апаратура, санитарно-техническите уредби;

3. от ІІІ категория - всички останали потребители.
(2) При необходимост потребителите на електроенергия от І и ІІ категория и

допустимото време за прекъсване на електрозахранването се уточняват със зада-
нието за проектиране.

(3) Допустимото време за прекъсване на работното осветление на спортни
обекти, осъществявано от прожектори, се определя със заданието за проектиране.

Чл.3. (1) Електрозахранването на спортните обекти се проектира от едно
главно разпределително табло (ГРТ), разположено в самостоятелно помещение.

(2) Допуска се увеличаване броя на ГРТ при отдалеченост на групите елек-
тропотребители една от друга над 100 м.

(3) ГРТ се секционира, като всяка категория електропотребители се свързва
към отделна секция.

(4) Всяка секция на ГРТ се захранва чрез отделна линия от трафопоста.
(5) Електрозахранването на шините на разпределителните табла за потреби-

телите от І категория се проектира с две независими линии от различни секции на
ГРТ, захранвани от независими източници.

Чл.4. При наличие в обекта на потребители от І категория и при осигурено
захранване от два независими източника на енергийната система, резервирането
в схемата на електроснабдяване трябва да обхваща всички елементи на мрежата
за ниско напрежение от трафопоста (трафопостовете) до линиите на ГРТ.
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Чл.5. При осветителните прожекторни уредби прожекторите се разпределят

поравно към независимите източници на електрозахранване.

Чл.6. (1) Електроприемниците в спортните обекти се захранват с напреже-

ние 380/220 волта от мрежа с директно заземен звезден център.

(2) За електрозахранването на измервателните уредби се предвижда отделно раз-

пределително табло с изчислителен товар 3 кВт и най-малко 3 броя трифазни извода.

(3) В комутационната разпределителна апаратна се предвижда разпредели-

телно табло с изчислителен товар 10 кВт и най-малко 10 броя еднофазни извода.

(4) В коментаторските кабини се предвиждат най-малко 3 броя еднофазни извода.

(5) За електрозахранването на репортажните радио- и ТV-средства се пред-

вижда отделно разпределително табло с изчислителен товар 59 кВт, което се зах-

ранва от два независими източника.

(6) Подводното осветление се захранва с напрежение, не по-високо от 12

волта за променлив ток и 24 волта - за постоянен ток.

Чл.7 (1) Осветителните уредби в спортните обекти трябва да отговарят на

изискванията на БДС 1786 и на тези норми.

(2) Осветителните уредби на помещения и пространства за провеждане на

състезания трябва да осигуряват различни нива на осветеност при провеждане на

състезания, тренировки и при почистване.

Чл.8. (1) В спортните обекти, от които ще се излъчват телевизионни репор-

тажи, се проектира прожекторно осветление, което осигурява средни вертикални

осветености съгласно табл. 1.

Таблица 1

(2) средната вертикална осветеност се определя по формулата

където Евi e вертикалната осветеност в точка от осветяваната площ;

n - броят на точките, за които се изчислява осветеността (при-

мерното разположение на точките за характерни спортни

обекти е дадено на фиг. 1 и 2).

∑∑==
−−

n

1i
вiв E

n

1
E

25 м 75 м 150 м

А. Лека атлетика, тежка атлетика (без бокс), плуване, конен спорт, 

    колоездене на писта

В. Спортни игри (без тенис на маса и скуош), гимнастика, водна 

    топка, синхронно плуване, мотоциклетизъм, ски-скокове, фигурно 

    пързаляне, кънки-бягане и спортове с развлекателен характер

С. Тенис на маса, скуош, бокс, скокове във вода, хокей на лед 1000 1400 -

500 700 1000

700 1000 1400

Осветеност в лукса при макси-

Групи спортове
мално разстояние от игралното 

поле до телевизионната камера
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Фиг. 1.

Фиг. 2.
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(3) Отношението на минималната и максималната вертикална осветеност за

случаите, показани на фиг. 3 и 4, трябва да бъде равно или по-голямо от 0,4.

Фиг. 3.                                                     Фиг. 4.
A. Зона на телевизионната камера              A. Фиксирано положение на

телевизионната камера

(4) При възможност за разполагане на телевизионни камери от четирите

страни на игралното поле (фиг. 5) отношението по ал. 3 трябва да бъде равно или

по-голямо от 0,3.

Фиг. 5.

(5) Отношението на минималната и максималната хоризонтална осветеност
на игралното поле трябва да бъде равна или по-голяма от 0,5.

(6) Отношението между хоризонталната и вертикалната средна осветеност
трябва да бъде в границите от 0,5 до 2,0.

(7) Отношението на вертикалната осветеност на първите редове на трибуни-
те и на игралното поле трябва да бъде не по-малко от 0,25.

Чл.9. За ограничаване пулсациите на осветеността при прожекторното ос-
ветление на спортни обекти, от които ще се излъчват телевизионни репортажи,
осветяването на контролните точки от игралното поле трябва да се осъществява
от прожектори, свързани към различни фази.

Чл.10. (1) Индексът на цветопредаване Rа за обекти, от които ще се излъч-
ват телевизионни репортажи, трябва да бъде равен или по-голям от 65.

(2) При осветяване на зали само с изкуствено осветление цветната темпера-
тура на светлинните източници трябва да бъде в границите от 2800 до 4000 К, а
при осветяване на открити спортни обекти или зали със значително изкуствено
осветление - от 4000 до 6500 К.
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(3) При проектирането на осветление за обекти, от които не се излъчват те-

левизионни репортажи, се прилагат светлоизточници съгласно табл. 2.

Таблица 2

Чл.11. Осветителните уредби за спортни обекти, от които се излъчват теле-

визионни репортажи, се проектират с коефициент на запаса 1,25.

Чл.12. (1) Осветителните уредби в спортните обекти трябва да осигуряват

показатели съгласно табл. 3.

(2) Хоризонталните осветености при състезания се осигуряват за игралното

поле и 2 м около него.

Таблица 3

Равнина, за коя-

то се номерира 

осветеността

трен. съст. трен. съст.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Лека атлетика х = 0 200 400  1:2:0 0:1:1

2. Спортни игри – волейбол, баскетбол, хандбал, тенис, х = 0 300 600

бадминтон, художествена и спортна гимнастика В≤6 м 100 400

3. Футбол, ръгби, скуош х = 0,8 200 400

В≤15 м 75 150

4. Акробатика, фехтовка, борба, джудо, вдигане на тежести х = 0 300 600 1:2:0 0:1:1

5. Бокс х = 0,8 м 300 1500 1:2:0 0:1:1 2

6. Тенис на маса х = 0,8 м 300 600 1:2:0 0 0 :0 2

7. Кегелбан х = 0 200 300 1:2:0 1:2:0 

8. Колоездене на писта, кънки-бягане, ролкови кънки, 

ролкови дъски

9. Хокей на лед, фигурно пързаляне х = 0 200 400 1:2:0 0:1:1

10. Конен манеж х = 0 200 400 1:2:0 0:1:1

11. Шахмат, спортен бридж х = 0,8 м 150 300 - - 3

12. Обща физическа подготовка (ОФП), басейн за гребане х = 0 200 - 1:2:0 -

13. Плуване х = 0 200 400

х = -2 м - 150

14. Скокове във вода х = 0 200 500

В-зона на скока 75 200

15. Водна топка х = 0 200 400 4

х =  -2 м - 100 1

В ≤ 2 м 100 200

16. Синхронно плуване х = 0 200 400

х =  -3 м 150 300

17. Подводно плуване х ≤ 2 м 50 200 0 1:0 0:1:1 4

18. Трибуна за зрители х = 0 - 50 - -

Най-малка 

1:2:0 0:1:1

осветеност

лк

Равномерност 

Еmin / Еmax

1:2:0 0:1:1

4

1:2:0 0:1:1 5

1:2:0 0:1:1

Зали и салони за:

Басейни за:

1:2:0 0:1:1

41:2:0 0:1:1

Забе-  

лежка
№ Видове спорт и наименование на съоръжението 

х = 0 300 500 1:2:0 0:1:1

А. Спортни сгради

Минимална Светлодобив Цветна Индекс на цвето-

мощност, кВт лм/Вт температура предаване Rа

Халогенни нажежаеми лампи 2 25 2800-3200 100

Луминисцентни лампи 0,058 75 3000-6500 65-95

Халогенни лампи 3,5 90 3000-6500 65-90

Натриеви лампи с високо 

налягане
65

Светлинни източници

0,4 92 2200-2300
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1 2 3 4 5 6 7 8

19. Стрелба 

 - мишена В ≤ 2 м 200 300 1:3:0 1:2:0 6

 - огнева зона х = 0 10 50 1:2:0 0 1:0 

 - огнева линия х = 0 75 150 1:2:0 1:2:0 

 - блиндаж х = 0,8 м 100 150 1:2:0 1:2:0 

 - зона за съдии, треньори, състезатели, помещения за х = 0 50 150

   съдийската комисия, чистене на оръжие х = 0,8 м 200 300

20. Съдийски кули за различни видове спорт х = 0,8 м - 300

21. Помещения за съдии, треньори, методични кабинети х = 0,8 м 300 - 0:1:1 0:1:1

22. Помещения за спортни уреди и инвентар х = 0 75 -

23. Права писта х = 0 75 - 1:3:0 1:2:0 

24. Кръгова писта х = 0 100 200 1:3:0 1:2:0 

25. Скок на дължина и троен скок х = 0 100 400 7

х = 0 30 150 8

26. Скок на височина/овчарски скок х = 0 100 400

В = 4 м/8 м 30 200

27. Сектора за хвърляне на диск, чук, копие

- зона за засилване х = 0 100 400

- зона за приземяване х = 0 50 300

ВЈ15 м 10 200

28. Сектор за тласкане на гюле х = 0 100 400 1:2:0 1:2:0 

29. Волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон х = 0 75 200

В ≤ 8 м 30 100

30. Тенис на корт х = 0 200 400

В ≤ 8 м 50 200 11

31. Тенис на маса х = 0,8 м 200 - - - 8

32. Футбол, ръгби, хокей на трева, голф х = 0 75 400

ВЈ8 м 30 250

33. Плуване х = 0 200 400

х =  -2 м - 150

34. Скокове във вода х = 0 200 400

В-зона на скока 50 200

35. Водна топка х = 0 200 400

х =  -2 м - 100

В ≤ 2 м 50 200

36. Синхронно плуване х = 0 200 400

х =  -3 75 300

37. Подводно плуване х =  -2 50 200 - - 4

38. Конен спорт

- обездка (висша езда) х = 0 150 300 -

- прескачане на препятствия (конку ипик) х = 0 150 400

В = 4 м 75 150

39. Стрелба с лък х = 0 100 300

В = 2 м 300 500

40. Колоездене на писта

- състезателна х = 0 150 500 1:3:0 1:2:0 

- за загряване (сектор за състезатели) х = 0 75 150

41. Ски-плац за масово пързаляне х = 0 20 - - -

42. Спускане със ски х = 0 - 450 - - 13

43. Слалом х = 0 - 100 - - 13

44. Скокове от шанца – старт и място на засилване и х = 0 75 150 14

приземяване – трамплин х = 0 75 200 14

В – зона на скока 50 150 15

45. Биатлон х = 0 - 100 16

В = 2 м - 300 17

х = 0 - 30

46. Хокей на лед х = 0 200 500 - 0:1:1

47. Фигурно пързаляне с кънки, ролкови кънки, ролкови дъски х = 0 75 300 - 0:1:1

48. Кънки-бягане х = 0 75 300 1:3:0 0:1:1

49. Спускане със шейни, бобслей х = 0, улея 100 400 - -

50. Трибуна за зрители х = 0 - 10% - -

Басейни за:

Спортни игри:

1:2:0 1:2:0 

Б. Открити спортни съоръжения

Лека атлетика

9

1:2:0 1:2:0 10

1:2:0 
0 1:0 

2:0 0 

11

1:2:0 0:1:1

1:2:0 0:1:1

1:2:0 0:1:1

1:3:0 1:2:0 

4

1:2:0 0:1:1 4

1:2:0 0:1:1

4

1:3:0 1:2:0 12

1:2:0 0:1:1

1:3:0 1:2:0 
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(3) Нормите за осветеност по табл. 3 се осигуряват:
1. в равнината на надлъжната ос на терена, от двете � страни;
2. чрез допълнително осветление върху игралното поле при състезания;
3. върху масата за игра;
4. чрез допълнително подводно осветление;
5. в равнината на надлъжната ос на трамплина от двете му страни;
6. при дистанция над 50 м осветеността се увеличава с 1 степен;
7. над сектора за приземяване и до 20 м от пътеката за засилване;
8. за останалата част (над 20 м) от пътеката за засилване;
9. в равнината по посока на летвата от двете � страни;
10. в равнината на симетрия на сектора от двете му страни;
11. в равнината по надлъжната ос на мрежата (от двете � страни) или

таблото;
12. в равнината на препятствията от двете им страни;
13. за финала и участъци, застрашени от внезапна мъгла;
14. чрез допълнително осветление при падане на лека мъгла;
15. в зоната на траекторията на скока по надлъжната � ос от двете страни;
16. в сектора за стрелба и финала;
17. по трасето на места при спускане с остри завои до ;
18. в процент от стойността на осветеността на игралното поле;

Раздел ІІ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Чл.13. Помещенията за учрежденска автоматична телефонна централа, ра-
диуредба, пожароизвестителна уредба, диспечерски пункт, командни табла, глав-
ни разпределителни табла и др. п. не се разполагат:

1. близо до източници на силен шум с честота над 4000 Хц;
2. близо до източници на вибрации, по-големи от 0,20 см/с виброско-

рост при средногеометрична честота 250 Хц;
3. над помещения със значително топлоотделяне (над 23 Вт/м2) или с

отделяне на вредни газове, пари, прах;
4. в места, намиращи се под въздействието на силни магнитни полета (токо-

захранващи и преобразувателни уредби, мощни трансформатори и др.);
5. под мокри помещения и санитарни възли;
6. под и над вентилационни уредби;
7. в избени (сутеренни) помещения.

Чл.14. (1) Учержденските автоматични телефонни централи (УАТЦ) в спор-
тните обекти се проектират съгласно чл.19 от Наредба № 3 за телефонните и фак-
симилните съобщения (ДВ, бр. 54 от 1989 г.).

(2) Системата и категорията на УАТЦ, броят на преките съединителни ли-
нии, както и капацитетът на съединителния кабел при селищната телефонна мре-
жа се определят от органите на Асоциация "Съобщения".

Чл.15. (1) Телефонни излази се проектират във всички помещения за адми-
нистративно-организационна, учебно-културна и стопанска дейност, свързани с
постоянно пребиваване на обслужващия персонал.

(2) В близост до главния вход се проектират монетни телефонни автомати.
(3) При необходимост съгласно заданието за проектиране се проектират и

междуградски телефонни автомати.
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Чл.16. Наличието на преки вътрешни разговорни връзки със светлинно бло-

киращи, светлинно-информационни, звуково сигнални и електрочасовникови

уредби се определя от заданието за проектиране.

Чл.17. (1) В спортните обекти се проектират озвучителни инсталации.

(2) Радиофикационната инсталация се проектира така, че да се зонират от-

делните сектори към различни програми съобразно функционалното предназна-

чение на секторите.

(3) Радиофицират се всички помещения, в които постоянно ще пребивават хора.

Чл.18. (1) Спортните обекти, предназначени за учебно-тренировъчна дейност, се

озвучават, като се използва местният районен или градски радиотранслационен възел.

(2) Наличието, видът и мястото на собствена озвучителна уредба се опреде-

лят от заданието за проектиране.

(3) При проектиране на многопрограмна озвучителна уредба един от кана-

лите се предвижда като алармено-оповестителен.

(4) Спортните обекти с постоянни трибуни за повече от 600 зрители, предназна-

чени за състезателна дейност, както тези без трибуни за зрители, в които пребивават

повече от 100 души занимаващи се и обектите, предназначени за спортни занимания

с музикален съпровод, трябва да имат и собствена радиоусилвателна урдба.

Чл.19. Озвучават се игралното поле, водната или ледената повърхност на

спортните обекти, предназначени за занимания с музикален съпровод, както и ра-

йонът на спортните съоръжения, използвани за масова физкултура и спорт.

Чл.20. (1) При озвучаване със собствена радиоусилвателна уредба да се оси-

гурява необходимата площ за помещения, в които ще бъдат разположени уредби-

те и кабината за озвучаване.

(2) Кабината за озвучителя трябва да има визуална връзка с игралното поле

и с трибуните за зрители и размери най-малко 3 х 2 м, при светла височина на по-

мещението най-малко 2,8 м.

(3) Помещението за усилвателните уредби се предпазва от директно слънче-

во лъчение и се проектира непосредствено до кабината за озвучителя (по възмож-

ност долепено) със светла височина най-малко 2,8 м и с размери, съответстващи

на изискванията на предвиждащите се в тях озвучителни уредби.

Чл.21. (1) Спортните обекти, предназначени за състезателна дейност и за

тренировъчна работа, в които едновременно пребивават повече от 100 души, как-

то и предназначените за масова физическа култура и спорт, се проектират със сиг-

нализационна, измервателна и звукова и (или) визуална информационна техника.

(2) Спортните обекти, предназначени за състезания от републиканско и меж-

дународно равнище, залите и салоните за баскетбол, плувните басейни за водна

топка, ледените пързалки, предназначени за хокей на лед, както и стадионите с

трибуни за повече от 25 000 зрители, трябва да бъдат осигурени и с визуални сиг-

нализационни и информационни системи.

Чл.22. (1) Визуалната сигнализация и информация се осъществява посредс-

твом светлинно-информационни табла. Същите се разполагат на места с най-доб-

ра видимост в залите, басейните или стадионите.

(2) Размерите, теглото, конструкцията и видът на информационните табла

зависят от количеството на необходимата едновременнопоказвана информация,

от разстоянието до най-отдалечения зрител, обекта, където е монтирано таблото

(зала, стадион и др.) и от номенклатурата на производителя.
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(3) Между кабината за управление и информационното табло се предвижда

удобен канал, кабелна скара или тръбна мрежа за по на телефонен кабел до 70

чифта и контролен кабел - до 10 чифта.

(4) При състезания по лека атлетика и спортна гимнастика, освен главното

информационно табло, се предвиждат и преносими цифрово-информационни

табла. Същите се поставят в секциите за различните видове спортни дисциплини

при лека атлетика и непосредствено до уреда - при спортна гимнастика.

Чл.23. (1) Предназначените за състезания лекоатлетически писти, писти за коло-

ездене, плувни басейни, водни трасета за академично гребане и кану-каяк, ски-писти за

спускане, слалом, гигантски слалом, писти за кънки-бягане и трасета (улеи) за бобслей

и спускане се осигуряват с времеизмервателна уредба за отчитане на резултатите.

(2) За измерване и отчитане на резултатите при плуване на късата страна на

плувния басейн в непосредствена близост с него, до "старта" и "финала" се пред-

вижда помещение с площ от до 18 м2 с добра видимост към всички части на ба-

сейна и информационно табло. В помещението се разполага времеизмервателна

уредба, която се задейства от контактните плочки на стената на басейна.

Чл.24. Спортните обекти за състезания по скокове във вода, синхронно плу-

ване, спортна и художествена гимнастика и фигурно пързаляне с кънки се осигу-

рява със съдийски уредби за отчитане на резултатите.

Чл.25. Спортните обекти за състезания по баскетбол, водна топка и хокей на

лед се осигуряват и със сигнално-информационни уредби за съдийско ръководс-

тво и за наказателно време.

Чл.26. Между измервателните уредби, съдийските уредби за отчитане на ре-

зултати и водене на състезанието, както и между сигналните устройства, от една,

и главното информационно табло - от друга страна, трябва да има удобна тръбна,

канална връзка или връзка чрез кабелна скара за полагане на три до десет 6-чиф-

тови телефинни кабели.

Чл.27. Спортните обекти, от които се предвиждат радио- и телевизионни из-

лъчвания, включват следните помещения и открити площи:

1. Комутационно разпределителна апаратна, не по-малка от 15 м2, и със

светла височина 2,8 м;

2. техническа апаратна с една коментаторска кабина за нуждите на теле-

визията с площ не по-малка от 6 м2, и светла височина 2,8 м;

3. техническа апаратна с две коментаторски кабини за нуждите на радиото;

4. коментаторски кабини за нуждите на чуждестранни телевизионни и

радиокоментатори;

5. площадки за телевизионни камери;

6. площадка за радиолинии;

7. паркинг за подвижни телевизионни и радиостанции.

Чл.28. (1) Между комутационно разпределителната апаратна, коментаторски-

те кабини, техническите апаратни и игралното поле трябва да има визуална връзка.

(2) Допустимо ниво на смущаващ шум за комутационно разпределителната апа-

ратна трябва да бъде по-малко с 30 децибела, а за техническите апаратни - 25 децибела.

Чл.29. За осъществяване на връзките между отделните телевизионни и радиосъ-

оръжения се предвиждат удобни, запазени от достъп на външни лица кабелни пътища.
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Глава двадесет и осма
ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

Чл.1. Отоплителната, вентилационната и климатичната инсталация на спортни-

те сгради се проектират в съответствие с изискванията на Нормите за проектиране на

отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, отпечатани в бюлетин за

строителство и архитектура, бр. 6, 7, 8 и 9 от 1987 г., и изискванията на тази глава.

Чл.2. (1) Изчислителните температури на въздуха за студен и преходен пе-

риод в годината и кратността на въздухообмена в помещенията на спортните

сгради се определят по табл. 2.1 от приложение 2 към Нормите за проектиране на

отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

(2) За помещения, които не са включени в таблица по ал. 1, се прилагат нор-

мите съгласно табл. 1.

Таблица 1

(3) изчислителната относителна влажност на въздуха трябва да бъде:

1. в спортните зали - от 25 до 30% през зимния и до 55% през летния пе-

риод;

2. в покритите басейни - от 50 до 60% през зимния и до 70% през лет-

ния период.

(4) При оразмеряването на вентилационна система за зрелищни зали се при-

ема 100% заетост на местата за зрители.

(5) При комбинирани пушални помещения със санитарни възли и изсмуква-

нето на въздуха от санитарните възли да се приема при кратен обем.

(6) Топлотехническите изчисления на ограждащите конструкции на залите с

басейни и проверката за оросяване на стените се извършват, изхождайки от усло-

вията на относителната влажност на въздуха в залите 75%, температура 27° и при

спрян приток на вентилация.

Чл.3. Климатични инсталации се проектират за:

1. спортни зали и залите за подготвителни занятия в басейните;

2. зали на покрити басейни;

3. помещения с душове и тоалетни;

4. съблекални, обслужващи административни и други подобни помещения;

5. хлораторни и склад за хлора;

6. помещения за машини и съоръжения (помпенофилтровъчни, бойлер-

ни, вентилационни камери и др.).

Вид на отоплителните 

помещения Приток Изсмукване

1. Стрелкови галерии съответно 600 и 1200 м
2
 на час за 

едно стрелково място при малока-

либрено и голямокалибрено оръжие

2. Стаи за чистене на оръжие 18 - 2

3. Склад за боеприпаси 5 - 1

Кратност на въздухообмена, часове
Температура С°№ 

по изчисление18
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Чл.4. (1) Скоростта на движението на въздуха в зона за извършване на спор-

тни дейности не трябва да превишава:

1. в спортните зали за борба и тенис на маса - 0,25 м/с;

2. в зали за корита на закрити басейни, в помещения с душове, събле-

кални, масажни и бани - 0,15 м/с;

3. в останалите помещения - 0,5 м/с.

(2) Електропусковите устройства за вентилационни инсталации и хлораторните

помещения и складове за хлора се предвиждат според входовете на помещенията.

(3) В помещенията за пребиваване на хора с голо тяло разположението на

нагревателните уреди и тръбната мрежа на инсталациите за отопление и топла во-

да трябва да изключват възможност за изгаряне.

Чл.5. (1) Изчислението на дъздухообмена в универсални спортно-зрелищни

зали с изкуствен лед се осъществява при следните експлоатационни режими:

1. при заледен терен и заети места от зрители;

2. при незаледен терен и заети места от зрители;

3. при заледен терен без използване на местата за зрители.

(2) В спортно-зрелищни зали без изкуствен лед и в зали с басейни и места за зри-

тели изчислението на въздухообмена се осъществява за два режима - със и без зрители.

Чл.6. (1) Проектирането на покрити пързалки с изкуствен лед се осъществя-

ва в съответствие със зададен експлоатационен режим на ледената площадка с:

1. периодично действие - в съоръжения с трансформируема арена с де-

мострационно предназначение;

2. непрекъснато действие - в съоръжения, предназначени за учебно-тре-

нировъчна занятия.

(2) Студопроизводството на хладилните инсталации на покрити пързалки с из-

куствен лед се изчислява при летни условия в съответствие със зададеното време за

образуване на леда и като се отчитат нормените параметри на вътрешния въздух.

(3) Температурата на повърхността на леда при изчисленията да е минус 8°С

при дебелина на леда 50 мм. Разликата на температурите по повърхността на ле-

да не трябва да превишава 0,5 °С.

Чл.7. (1) Самостоятелна механична смукателна вентилация се предвижда за

стрелкови галерии и огневите зони на покрити стрелбища и стрелкови галерии на

полуоткрити стрелбища, имащи стени с бойници.

(2) Схемата на организация на въздухообмена в покрити и полуоткрити стрел-

бища трябва да предвижда подаване на въздух от горната зона на стрелковата гале-

рия от страната на стената за огневия рубеж по цялата � широчина. Изсмукването

на въздуха при откритите стрелбища се предвижда под тавана над огневата зона (4-

6 м пред линията на огъня) в обем 2/3 от общото количество на изсмуквания въз-

дух и от долната зона (с разположение на смукателните решетки от двете странич-

ни страни на 2 м от линията на огъня) - в обем 1/3. В полуоткрити стрелбища изс-

мукването на въздуха да се предвижда от горната и долната зона непосредствено по

линията на огъня до стената, отделяща стрелковата галерия от огневата зона.

(3) При разполагане в огневата зона на покрити стрелбища на промеждутъч-

ни огневи рубежи изсмукването да се предвижда отделно пред всяка огнева ли-

ния, като се осигурява възможност за превключване зоната на изсмукването съ-

ответно на мястото на отвеждане на стрелбата.
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Глава двадесет и девета
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Чл.1. (1) Водоснабдяването и канализацията на спортните обекти се извър-

шва от водопроводната мрежа на населеното място с общ водопровод за питейно-

битови, домакински и противопожарни нужди.

(2) Допуска се самостоятелно водоснабдяване от собствен водоизточник при

липса на централизирано водоснабдяване или отдалеченост на обекта след дока-

зани качества и показатели, отговарящи на БДС 2823 - вода за пиене.

(3) Водата за питейно-битови и технологични нужди на спортните сгради и съ-

оръжения трябва да отговаря на изискванията на БДС 2823. Водата, предназначена за

захранване на басейни, трябва да отговаря допълнително и на следните изисквания:

1. мътност - не по-голяма от 1 мг/л, в закритите и не по-голяма от 1,5

мг/л - в откритите басейни;

2. цветност - не повече от 5°;

3. температура - според вида и предназначението на басейна съгласно табл. 1.

Таблица 1

4. съдържание на амоняк в обратно връщаната вода при оборотна систе-

ма - до 0,05 мг/л

(4) За поливане на откритите спортни съоръжения и прилежащата към тях

територия се допуска използването на местни водоизточници с непитейни качес-

тва на водата посредством специални оросителни устройства.

(5) Проектирането на вътрешната водопроводна инсталация е съгласно изис-

кванията на Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инста-

лации в сгради, отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура, кн. 5 и 6

от 1986 г., и Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми,

издание на МВР и ДИ "Техника", 1987 г. и с отчитане на специфичното водопот-

ребление и оразмерителния разход, дадени в табл. 2 и 3.

(6) Подаването на свежата вода в басейните се извършва равномерно през

времето, когато работи инсталацията.

(7) Водата се изразходва във всяка смяна в продължение на 30 мин.

Чл.2. (1) Водоснабдяване с топла вода се предвижда за задоволяване на би-

товите и технологични нужди.

(2) Топла вода за битови нужди се подава към санитарните прибори в събле-

калните и душовете, кабинета на лекаря и медицинската сестра, стаите на инст-

рукторите и треньорите, масажистите, бюфета, битовите помещения на работни-

ците, помещението за прибиране на инвентара и лабораториите към басейните.

открити басейни закрити басейни

1. За плуване и учебно-тренировъчни дейности от 27 до 28 от 25 до 26

2. За скокове във вода от 28 до 29 от 27 до 28

3. За водна топка от 27 до 28 от 26 до 27

4. За обучение по плуване от 28 до 30 от 28 до 29

Температура на водата, °С
Предназначение на басейна№
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(3) Топла вода за технологични нужди се подава за напълване на басейните,

подготовка на леда за пързаляне и поливане на тревната площ на футболното по-

ле при стадиони с трибуни за повече от 20 хиляди места.

(4) Специфичният разход на топла вода се температура 65 °С се приема 1,8

л/м2 за подготовка на леда на откритите и закритите пързалки и 0,5 л/м2 за поли-

ване на тревната площ на футболното поле.

Чл.3. Противопожарното водоснабдяване на спортните сгради и съоръже-

ния се проектира съгласно изискванията на глава шестнадесета "Противопожар-

но водоснабдяване" от Противопожарните строително-технически норми.

Таблица 2

Таблица 3

Чл.4. (1) В санитарните възли с повече от 3 писоара се предвижда устройс-

тво за автоматично промиване.

(2) В помещенията, където се намират душовете, санитарните възли и обход-

ните пътеки на откритите и покритите басейни се виждат кранове за поливане с

диаметър 20 мм с подаване на топла и студена вода.

 в т.ч. топла 

вода с Т=65°С

1. Кран за миене на крака 252 120 0,07 0,33 10-15 100

2. Душ за миене на крака 720 300 0,2 1 15 100

Диаметър на 

тръбата, мм

Процент на едно-

временни действия
Наименование на прибора№ 

Разход на вода, л/ч

общо

Оразмерителен 

разход л/с
Еквивалент

Водоснабдителна Коефициент на часова 

 норма, л/д неравномерност

1. Бази за пързаляне с кънки за 1 посетител 15 2

2. Учебни и състезателни бази за пързаляне с 

кънки за 1 участник

3. Бази за учебна и тренировъчна стрелба

    a) без душове, за 1 участник 15 2

    б) с душове, за 1 участник 50 2

4. Басейни за оборотно водоснабдяване, 

% от обема на ваната

5. Басейн за правоточно водоснабдяване

6. Направа на ледена пързалка, общо за 1 м
2 От 70 до 75 -

7. Поливане на трамплини за скокове 

със ски за 1 м
2

8. Поливане на тревната площ на футболно 

поле за 1 м
2

9. Поливане на спортни площадки, игрища

 и пътеки за 1 м
2

10. Отглеждане на чимове, разсади за 1 м
2 От 4 до 6 -

3 -

1,5 -

Наименование на консуматорите№

1,5 -

Продължителност на водообмена от 8 до 10 часа

50 2

10 1

2.Д

1
190

Строителна библиотека - Том 2 Сгради и съоръжения

СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ



(3) Поливни кранове с диаметър 50 мм с подаване на топла и студена вода,

монтирани в отопляеми помещения, се предвиждат: 

1. до най-близкия изход до леда на откритите сезонни пързалки за зарежда-

не на автоцистерните и машините по поддържане на леденото покритие;

2. на стоянките на машините по поддържане на леда на изкуствено съз-

дадените пързалки;

3. около леденото поле с радиус на обслужване до 30 м и за подготовка

и поддържане на леда на закритите пързалки.

(4) В горната част на трибуните на откритите спортни съоръжения се пред-

виждат кранове за миене на разстояние до 50 м един от друг.

(5) Външната водопроводна мрежа за поливане на открити площни съоръжения

със сезонно използване през летните месеци се проектира на дълбочина до 0,5 м с нак-

лон към мястото на изпускане на водата. Водопроводната мрежа за поливане на отк-

рити площни съоръжения с целогодишно или сезонно използване през зимата (като

изкуствени или естествени пързалки) се предвижда под зоната на замръзване на дъл-

бочина от 1 до 1,2 м и се снабдява по правило с хидранти. Крановете за поливане се

проектират с радиус на обслужване 30 м, а хидрантите - с радиус на обслужване 50 м.

(6) За поливане на покритието на ски-шанците се проектира по дължина на

пистата водопровдна мрежа с водовземни кранове, разположени през 20 м. В най-

ниската точка се предвижда кран за изпразване на мрежата.

(7) На територията на спортните комплекси и откритите спортни съоръже-

ния се предвиждат питейни фонтани с радиус на обслужване до 75 м. В открити-

те и закритите басейни питейни фонтани за обслужване на къпещите се се проек-

тират в пределите на обходните пътеки.

Чл.5. (1) Водоснабдяването на плувните басейни по технико-икономически

съображения се извършва по оборотна система с многократно използване на во-

дата след пречистване, затопляне и дезинфекция.

(2) По изключение при малки басейни, предимно с оздравително-закалител-

ни функции, захранвани с минерална вода, се допуска правоточна система на во-

доснабдяване с непрекъснат приток на дезинфекцирана свежа вода с продължи-

телност на водообмена до часа за деца и юноши и до 10 часа за възрастни.

(3) Захранване на басейните по метода на периодичното запълване и изпраз-

ване не се допуска.

Чл.6. (1) Технологичното водоснабдяване на басейните в оборотен цикъл

включва захранващ тръбопровод за подаване на свежа вода, циркулационен тръбоп-

ровод за отвеждане на замърсената и за подаване на пречистваната вода, изпразни-

телен и преливен тръбопровод за отвеждане на отпадъчната и аварийно прелялата

вода, както и циркулационни помпи, а при система с горно отвеждане на водата - и

междинен изравнителен резервоар за хидравлично осигуряване на инсталацията.

(2) Подаването и отвеждането на водата в басейна се проектира така, че да се

осигурява равномерна циркулация и пълна обмяна на водата в целия басейн. За

целта се предвижда система с горно отвеждане на водата, при която пречистената

вода се подава с помощта на водовливни отвори, разпределени равномерно през

2,5 до 3,0 м по надлъжните и напречните стени на басейна на разстояние 0,2 до 0,3

м от дъното, а замърсената вода се отвежда от преливните улеи. При басейни с от-

крито дъно, положено върху носеща конструкция, вливните отвори се разполагат

по дъното равномерно или пропорционално на височината на водния слой.
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(3) Продължителността на напълване на басейна с вода се приема не по-го-

ляма от 24 часа.

(4) Захранващият тръбопровод се свързва с междинния изравнителен резер-

воар и завършва с плувак-вентил. Последният се предвижда над водното ниво та-

ка, че да спира притока при напълване на резервоара до нивото на водата в пре-

ливните улеи на басейна.

(5) Изравнителният резервоар се проектира с минимален конструктивен

обем пред бързите филтри. Дъното на резервоара се приема равно или с 0,5 до 1,0

м по-ниско от дъното в дълбоката част на басейна.

(6) Циркулационният тръбопровод се свързва с преливните улеи и отвежда

водата последователно в изравнителния резервоар, бързите филтри и водонагре-

вателните съоръжения, откъдето по нагнетателен път през водовливните отвори я

връща обратно в басейна. Подаването на водата в изравнителния резервоар става

в ниската част на съоръжението. При безнапорните филтри резервоарът се свър-

зва директно с хранителната тръба, а при напорни изпълнява ролята на черпател-

но съоръжение на циркулационните помпи.

(7) Изпразнителният тръбопровод започва от дъното в дълбоката част на ба-

сейна и се свързва с канализационната мрежа чрез прекъсване на водната струя и

сифонно затваряне. В началото на тръбопровода се предвиждат водовземен улей

или водовземни отвори, на брой 2 до 3, разположени 1,0 до 1,5 м успоредно на къ-

сата страна на басейна. За хидравлично осигуряване на инсталацията се предвиж-

да тръбна връзка от изпразнителния тръбопровод до изравнителния резервоар,

завършваща с плувак-вентил, разположен на височина 1,2 до 1,5 м над водовзем-

ната цедка на циркулационните помпи.

(8) Преливният тръбопровод свързва преливните улеи с изпразнителния тръ-

бопровод в участъка след спирателния кран. Началото на тръбопровода се проектира

на подходяща височина над водното ниво в улеите така, че да се осигури известно ре-

тензиращо действие на улеите, без да се предизвиква наводняване на помещенията.

(9) На технологичните тръбопроводи (без преливания) се монтират спира-

телни кранове, разходомер за отчитане на циркулационното водно количество,

водомер за измерване на количеството на подаваната свежа вода и водовземни

кранчета за контролиране качествата на водата преди и след филтрите.

(10) Скоростта на движение на водата в технологичните тръбопроводи се при-

ема от 1,2 до 1,8 м/с, във водовливните отвори - от 2 до 3 м/с и във водовземните -

от 0,4 до 0,5 м/с. Водовливните и водовземните отвори и улеи се предвиждат с не-

ръждаеми решетки. Площта на светлото сечение на решетките над водовземните

отвори и улеи се приема не по-малко от удвоената площ на отводяващата тръба.

(11) В басейните за скокове във вода се предвиждат хидравлични устройст-

ва за набраздяване на водната повърхност под съоръженията за скачане.

Чл.7. (1) Технологичната схема на пречистване на водата и басейните при

оборотна система на водоснабдюване включва реагентно стопанство за коагули-

ране, алкализиране и обеззаразяване на водата, предварителен филтър (космоза-

държател) и бърз напорен филтър, работещ на принципа на контактната филтра-

ция. По изключение, след съответна технико-икономическа обосновка, при голе-

ми спортни комплекси се допуска прилагането на безнапорни филтри.
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(2) Реагентното стопанство се състои от съдове за съхранение, приготвяне и

дозиране на разтвор от алуминиев сулфат за коагулиране, на калцинирана сода за

алкализиране и обеззаразяващи реагенти за дезинфекция на водата. При открити

плувни басейни се допуска при нужда подаване на разтвор от меден сулфат за от-

страняване на оцветяването на водата и развитието на водорасли.

(3) Обеззаразяването на водата в басейните се извършва с хлоргаз, хлорни

реагенти или озон. Озонирането на водата обикновено се комбинира с хлориране,

за да се осигури необходимият остатъчен ефект на водата в басейна. Обеззаразя-

ването на водата в басейните да се осъществява с разтвор от натриев хипохлорит

(белина) или друг безопасен препарат.

(4) Дозирането на реагентите се определя както следва:

1. оразмерителната доза на алуминиевия сулфат се приема 1,5-2,0 мг/л,

а средната - 1,0 мг/л;

2. дозата на калцинираната сода се определя от съображения за поддър-

жане на водородния показател в граници рН = 7,2 до 7,6;

3. дозата на обеззаразителния реагент се приема с оглед поддържане на

остатъчен активен свободен хлор в басейна в границите 0,2-0,3, но не

повече от 0,5 мг/л, а на остатъчния озон в изхода на контактната ко-

лона - 0,1 до 0,2 мг/л.

(5) За дозиране на реагентните разтвори се предвиждат дозаторни помпи или апа-

рати. По изключение при малки басейни се допускат и други дозаторни устройства.

(6) Въвеждането на реагентните разствори от алуминиев сулфат, калцинира-

на сода и меден сулфат при система с напорни филтри се предвижда в смукател-

ния или тласкателния тръбопровод на циркулационните помпи, а при система за

безнапорни филтри - в захранващия тръбопровод на филтрите. Подаването на

хлорния разтвор и на озона след контактната колона става в тласкателния тръбоп-

ровод след водонагревателните съоръжения.

(7) При въвеждане на реагентите в тласкателния пръбопровод на циркулаци-

онните помпи и в хранителната тръба на безнапорните филтри се предивжда шай-

бов смесител с диаметър на диафрагмата 0,8 пъти диаметъра на тръбопровода.

(8) Съоръженията и помещенията на реагентното стопанство се предвиждат

и розамеряват в съответствие с Нормите за проектиране на водоснабдителни сис-

теми (Бюлетин на строителство и архитектура, бр. 1, 2 и 3 1987 г.), като съдовете

за съхранение на реагенти се приемат за 30-дневен запас.

Чл.8. (1) Предварителният филтър се изработва от неръждаема стоманена

мрежа с големина на отворите от 3 до 5 мм и сумарна площ, най-малко два пъти

по-голяма от площта на напречното сечение на циркулационния тръбопровод.

Конструкцията на предварителния филтър се избира с оглед бързото и лесното му

ръчно почистване. Броят на предварителните филтри е не по-малък от два.

(2) Бързите филтри се проектират като еднослойни с филтърен пълнеж от

кварцов пясък или дребен керамзит. Напорните бързи филтри се изработват от

стомана с вътрешно противокорозионно покритие, а безнапорните - от стомано-

бетон със замазки на вътрешните стени от циментов разтвор.

(3) Оразмерителните параметри на бързите филтри се приемат по таблица 4,

като промиването на филтрите се извършва с вода от басейна.
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Таблица 4

Чл.9. (1) Водопроводите и арматурите на инсталацията, циркулационните и

дозаторните помпи и съоръжения в реагентното стопанство се проектират от ко-

розионноустойчиви материали (пластмаса, неръждаема стомана) или се вземат

специални противокорозионни мерки.

(2) Пречиствателната инсталация, циркулационните помпи и тръбните сис-

теми на плувните басейни се оразмеряват съобразно с периода на рециркулация

и циркулационното водно количество, които се определят по формулите

където V е обемът на басейна в м3;

р - относителното максимално часово натоварване на басейна,

посетители на м3.час;

к - коефициентът, зависещ от отношението Т1:Т2, където Т1 и Т2

са съответно продължителността на работа на пречиствател-

ната инсталация и басейна през денонощието, час;

qц - относителното циркулационно водно количество в м3 на по-

сетител, което се приема от 2,5 до 4,0 м3 на посетител за пя-

съчни от 2 до 3 м3 на посетител за керамзитни филтри.

(3) относителното максимално часово натоварване на басейна с посетители

се определя с технико-икономическото задание за проектиране по формулата 

където F е площта на басейна;

V - обемът на басейна, м3;

f - нормалната площ за един посетител в м3 на посетител, която според

предназначението на басейна се приема от 5 до 10 м2 на посетител;

t - престоят на посетителите в басейна, мин; според предназна-

чението на басейна той е от 30 до 60 мин.

V.t.f

F.60
P ==

K

q.p.V
Q

ц

ц
==

ц

ц
q.p

K
T ==

Скорост на фил- Относително Промивна интен-

dmin, мм dmax, мм dekw, мм к височина, м трация, м/час разширение, % зивност, л/с.м
2

1. Напорен от 0,45 

до 0,55

2. Напорен от 0,45 

до 0,55

3. Базнапорен от 0,75 

до 0,85

4. Безнапорен от 0,75 

до 0,85
от 0,7 до 0,8 от 20 до 25 40 90,6

0,6

1,2 1,6

от 15 до 20от 0,7 до 0,81,61,2

8

12

1535

от 35 до 40 45

0,80,4 1,6 от 0,8 до 1,0 от 40 до 50 50

Параметри на филтърния пълнеж
Вид на филтъра№

0,4 0,8 1,6 от 0,8 до 1,0
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(4) При липса на данни за изчисляване на циркулационния период Тц и цир-

кулационното водно количество Qц относителното циркулационно водно коли-

чество за единица площ се приема:

1. q = 0,4 м3/м2.час при натоварване до 1 посетител / 2 м2.d;

2. q = 0,5 м3/м2.час при натоварване до 1 посетител / 2 м2.d;

3. q = 0,6 м3/м2.час при натоварване до 2 посетител / 2 м2.d и дълбочина

на басейна до 1,3 м.

Чл.10. (1) Сградна канализационна мрежа се проектира за спортни зали,

сгради и съоръжения, в които е предвидена вътрешна водопроводна мрежа.

(2) Самостоятелни външни санитарни възли с периодично почистване се до-

пускат в отделни изолирани спортни съоръжения, като отдалечени стрелбища,

ски-писти, открити площни съоръжения и др.

(3) В неканализирани населени места се предвиждат съоръжения за отвеж-

дане и пречистване на отпадъчните води.

(4) Отпадъчните води от бани, перални, мивки, умивалници, тоалетни и об-

ходни пътеки от басейните се отвеждат в битовата канализация.

(5) Водите от питейни фонтани, от изпразване на басейни и промиване на филт-

ри при разделна канализация се отвеждат в дъждовната канализация. Заустването им

в битова канализация се съгласува с предприятието по водоснабдяване и канализация.

(6) Продължителността на заустване на водата при изпразване на басейни се

приема не по-голяма от 24 ч. В случаите, когато дъното на басейна е по-ниско от ка-

нализационния колектор, се предвиждат помпи за препомпване на отпадъчната вода.

(7) Свързването на изпразнителния тръбопровод на басейна трябва да изключва

възможността за обратно връщане на отпадъчните води от канализацията в басейна.

(8) За отвеждане на водата от трибуните на откритите спортни съоръжения

се проектират дъждоприемни шахти, разположени непосредствено пред първия

ред на трибуните. При липса са дъждовна канализация се предвиждат риголи за

отвеждане на водата извън пределите на спортното съоръжение.
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