
          

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА 

ФИНАЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ (БСФ) ЗА 2022 ГОДИНА, 

ВАЛИДНИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПО 

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, 

ОБЩИНСКИ  И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 г.  
 

 

 

 А. БСФ  ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ 

 
I. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОН   

1. ДЛШ за момчета и момичета под 11 г. – м. май в гр. Гълъбово; 

2. ДЛШ за юноши и девойки под 13 г. – м. април в гр. Първомай; 

3. ДЛШ за юноши и девойки под 15 г. – м. април в гр. София; 

4. ДЛШ за младежи и девойки под 17 г. – м. април в гр. Хасково; 

5. ДЛШ за младежи и девойки под 19 г. – м. март в гр. Ст. Загора; 

6. ДЛШ за мъже и жени – м. февруари в гр. София. 
 

II. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН 

1. ДП момичета/момчета, момичета и момчета младша възраст – м. февруари 

Юндола; 

2. ДП момичета и момчета старша възраст, юноши и девойки младша възраст – 

м. март Банско;  

3. ДП юноши и девойки старша възраст, младежи и девойки, мъже/жени – м. 

март Белмекен. 

 
III. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА 

1. ДЛОШ момичета и кадетки  – м. март в гр. Бургас; 

2. ДЛОШ девойки – м. април в гр. Бургас; 

3. ДЛОШ момчета - свободен стил и класически стил – м. април в гр. 

Търговище; 

4. ДЛОШ  кадети - свободен стил и класически стил -  м. април в гр. Сливен; 

5. ДЛОШ юноши - свободен стил и класически стил - м. април в гр. Бургас; 

6. ДЛОШ деца - свободен стил и класически стил - м. май в гр. Горна 

Оряховица. 

 
IV. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ 

ДЛШ за всички възрастови групи –  м. юни в гр. Русе. 
 

V.  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБАНЕ 

ДИШ за всички възрастови групи – м. юни/ м.юли в гр. Пловдив 
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VI. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ДЖУДО  

1. ДЛШ за юноши и девойки младша възраст– м. април; 

2.  ДЛШ за юноши и девойки старша възраст – м. март; 

3.  ДЛШ за младежи и девойки – м. февруари; 

4.  ДЛШ за мъже и жени  – м. януари. 
 

VII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КАНУ-КАЯК 

1. ДИШ всички възрастови групи без мъже и жени – м. август в гр. Пловдив; 

2. ДИШ мъже и жени – м. септември в гр. Пловдив. 
 

VIII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ  

1. ДЛОШ шосе – всички възрастови групи – м. юни; 

2. ДЛОШ писта – момчета/момичета, девойки младша и старша и юноши 

младша възраст – м. юли ; 

3. ДЛОШ писта – юноши старша възраст, жени и мъже – м. септември; 

4.  ДЛОШ МТБ Ендуро – всички възрастови групи – м. юни; 

5. ДЛОШ спускане деца – м. юни; 

6. ДЛОШ спускане – всички възрастови групи без деца – м. юли;  

7. ДЛОШ Крос-кънтри олимпик – всички възрастови групи - м. юли; 

8. ДЛОШ Крос-кънтри маратон – всички възрастови групи – м. септември; 
 

IX.  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ 

1. ДП обездка – млади ездачи, гр. Б и клас Л -  м. юни; 

2. ДП обездка – юноши до 14 г. и до 18 г.  – м. октомври; 

3. ДП прескачане на препятствия – пони ездачи, юноши до 14 г. и до 18 г. – м. 

август; 

4. ДП прескачане на препятствия – клас Т, група Б, млади ездачи – м. май; 

5. ДП издръжливост-  юноши до 14г. и до 18 г./млади ездачи – м. октомври; 

6. ДП всестранна езда: 2* и юноши до 18 г. – м. юни в гр. Шумен; 

7.  ДП всестранна езда: юноши до 14 г. и пони ездачи – м. септември в гр. Русе;                                    

8. 3* - млади коне, деца и юноши – м. октомври в гр. Шумен. 

 
X. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА   

1.НШ момичета и момчета под 14 г. – м. май; 

2.НШ момичета и момчета под 16 г., девойки и юноши под 18 г.  – м. юни; 

3.НШ девойки и юноши под 20 г. – м. юли; 

5.НШ жени и мъже – м. юни; 

6.НШ по многобой за  момичета и момчета под 16 г./ девойки и юноши под 20 

г. -  м. юни; 

7. НШ по многобой за  девойки и юноши под 18 г. / мъже и жени – м. май; 

8.НШ по спортно ходене за всички възрастови групи – м. март; 

9.НШ по планинско бягане /оф-роуд/ за всички възрастови групи – м. април/м. 

май; 

10.НШ по крос за всички възр. групи – м. октомври. 
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XI. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ 

1. ДП младежи/девойки до 17 г. и 19 г. – м. юли в гр. Пазарджик; 

2. ДП младежи/девойки, жени/мъже – м. юли в гр. В. Търново; 

3. ДП момичета/момчета до 13 г. и до 15 г. – м. юни в  гр. Шумен. 

 
XII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ 

Плуване – 50 м. басейн 

1. ДЛОП деца 11-12 г. – м. юли в гр. Сандански; 

2. ДЛОП юноши/девойки младша и старша възраст – м. юли в гр. Варна;  

3. ДЛОП мъже и жени – м. юли в гр. София. 

Артистично плуване (синхронно плуване) – само дисциплина соло! 

ДЛОП всички възрасти – м. юли в гр. Варна. 

Скокове във вода 

ДЛП всички възрасти – м. август в гр. Варна.  

 
XIII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКОКОВЕ БАТУТ 

ДП за всички възрастови  групи – м. юни в гр. Габрово 

 
XIV. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ 

1.Алпийски дисциплини  – ДП U 14, U 16, U 18 – м. март/м. април; 

2.Ски бягане – ДП всички възрастови групи - м. февруари/ м. март; 

3.Ски скок   – ДП U 12, U 15, U 18 – м. февруари – Ръжнов (Румъния)  

4.Сноуборд: ДП момичета и момчета младша възраст U 13 и U 15 - м. март; 

– ДП девойки и юноши U 19, мъже и жени - м. април. 
 

XV. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС  

1. ДЛШ ученици – м. май в гр. Плевен; 

2. ДЛШ юноши –м. май в гр. Добрич; 

3. ДЛШ девойки –м. септември/м. октомври в гр. Сливен; 

4. ДЛШ младежи –м. юни в гр. Варна. 

 
XVI. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ГИМНАСТИКА 

ДЛОП многобой и финали на уреди за всички възрастови групи – м. юни/м. 

юли  в гр. София 

 
XVII. БЪЛГАРСКИ СТРЕЛКОВИ СЪЮЗ  

1. ДП с пневматично оръжие за юноши и девойки младша и старша възраст, 

мъже и жени – м. февруари в гр. Търговище; 

2. ДП с пневматично оръжие за момчета и момичета – м. март в гр. Русе; 

3. ДП с малокалибрено оръжие за всички възр. групи – м. юни в гр. София.  
      

    XVIII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТАЕКУОНДО – WT 

ДП за всички възрастови групи – м. февруари. 
XIX. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

    ДЛП на открито всички възрастови групи – м. май-м. юни. 
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      XX. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС  НА МАСА  

1. ДП момичета и момчета до 11 г. – м. юни; 

2. ДП кадетки и кадети до 13 г. – м. април; 

3. ДП кадетки и кадети (младша)  до 15 г. – м. май; 

4. ДП юноши/девойки ст.в. до 19 г.  – м. април. 
 

    XXI. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА 

    ДП категория „Елит“, всички възрастови групи – м. май в гр. София. 

 
  XXII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА 

1. ДП шпага - деца до 11г., 13 г. ,15 г., 17 и 20 г. –  м. март; 

2. ДП рапира :  деца до 11г., 13 г. и 15 г. –  м. април; 

                         - възр. гр. 17 г. и 20 г. -  м. април/май; 

3. ДП сабя - всички възрастови групи – м. март/април. 
 

 XXIII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОН  

ДП - Стандартна дистанция за всички възрастови групи - м. юли  в Пловдив. 

 
  XXIV. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЪНКИ  

      1.ДП по фигурно пързаляне за всички класове – м. ноември; 

2.ДП по шорттрек за всички класове – м. февруари. 

 
 XXV. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНИЕ И АЛПИНИЗЪМ 

1.ДП  юноши и девойки (12-19 г.) –  м. юни; 

2.ДП деца (7 - 11 г.)  – м. септември. 

 
XXVI. БЪЛГАРСКА ГОЛФ АСОЦИАЦИЯ 

  ДП за младежи и девойки – м. юли на Пирин Голф Клуб 
XXVII. БЪЛГАРСКА БРЕЙК ФЕДЕРАЦИЯ 

ДП за всички възрастови групи – м. септември в гр. София. 
 

XXVIII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО 

1. ДП Олимпийски класове – м. септември в гр. Несебър; 

2. ДП Оптимист – м. август в гр.  Варна; 

3. ДП Неолимпийски класове – м. юли в гр.  Варна; 

4. ДП Кайтсърф Фойл – м. юли в гр. Несебър; 

5. ДП Кайтсърф – м. август в гр. Бургас; 

6. ДП Формула и Фънборд –м. август в гр. Бургас. 
 

XXIX. БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК          

ДИШ  за деца и младежи в риск – м. април в гр. София 

 
XXX. БЪЛГАРСКА СКЕЙТБОРД ФЕДЕРАЦИЯ  

ДП за всички възрастови групи  - м. октомври 

   
XXXI. БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК  
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1. ДЛОП за момичета и момчета до 12г. и под 15г. – м. юни; 

2. ДЛОП за кадети/кадетки, младежи /девойки, мъже/жени – м. юли. 
 
XXXII. БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТРАП, ДВОЕН ТРАП И СКИЙТ   

1.ДП трап и скийт – всички възр. групи – м. септември; 

2.ДП двоен трап – всички възр. групи – м. септември. 

 

Б. БСФ КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ 

 
I. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛ  

1. ДП за момичета и момчета до 12 г. – м. април/м. май; 

2. ДП за момчета до 13 г. – м. май; 

3. ДП за момичета и момчета до 14 г. – м. юни; 

4. ДП за девойки и юноши до 15 г. – м. май; 

5. ДП за девойки и юноши до 16 г. – м. юни; 

6. ДП за девойки и юноши до 19 г. – м. май; 

 

Индивидуални награди в баскетбола: 

1. Състезател/ка с най-много овладени топки под кошовете; 

2. Състезател/ка с най-много асистенции; 

3. Състезател/ка с най-много откраднати топки; 

4. Състезател/ка с най-много отбелязани точки; 

5. Най-полезен/а състезател/ка - MVP. 

 
II. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНА ТОПКА  

1. ДП момчета  U 13 - м. юли; 

2. ДП момчета  U 15 – м. юни; 

3. ДП юноши U 17  – м. юли; 

4. ДП юноши U 19 – м. юни; 

          5. ДП девойки U 17  – м. юли. 

 

Индивидуални награди водна топка: 

1. Най-добър вратар; 

2. Най-добър защитник; 

3. Най-добър нападател; 

4. Най- полезен играч; 

5. Голмайстор. 
 

III. БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 

ДП деца U 15, юн. младша U 17 и юн. ст. възраст U 19- м. май/м. юни. 
 

Индивидуални награди футбол: 

1. Най-добър вратар; 

2. Най-добър защитник; 
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3. Най-добър полузащитник; 

4. Най-добър нападател; 

5. Голмайстор. 

 
IV. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ  

1. ДП Мъжко направление  

1.1. юноши – м. май; 

1.2. кадети  – м. юни. 

1.3. прекадети – м. юли; 

1.4. момчета до 13 г. –  м. юни 

2. ДП Женско направление 

2.1.  Девойки – м. май; 

2.2.  Кадетки – м. юни; 

2.3.  прекадетки – м. май; 

2.4.  Момичета до 13 г. – м. юли. 

 

Индивидуални награди волейбол: 

1. Най - полезен състезател - MVP ; 

2. Най - добър нападател; 

3. Най - добър разпределител; 

4. Най - добро либеро / или  

*най - добър изпълнител на начален удар (при възраст момчета и момичета); 

5. Най – добър централен блокировач. 

 
V. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХАНДБАЛ  

1. ДП за младежи и девойки до 19 години – м. април/ м. май; 

2. ДП за юноши и девойки младша възраст – м.юни; 

3. ДП за юноши и девойки старша възраст – м. май; 

4. ДП за момчета и момичета до 12 години –м. юни; 

5. ДП за момчета и момичета  до 11 години – м. май; 

 

Индивидуални награди хандбал: 

1. Най – добър вратар; 

2. Най – добър защитник; 

3. Най – полезен състезател; 

4. Най – перспективен състезател; 

5. Голмайстор. 
 

VI. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХОКЕЙ НА ЛЕД 

1. ДП за деца до 10 г. и за юноши до 18 г.  – м. февруари в гр. София; 

2. ДП за деца до 12 г. и до 14 г. – м. март в гр. София; 

3. ДП за юноши до 16 г.  – м. април в гр. София. 

 
 

Индивидуални награди хокей на лед: 
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1. Най – добър вратар; 

2. Най – добър защитник; 

3. Голмайстор. 
 

VII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХОКЕЙ  НА ТРЕВА 

             ДП открито за всички възрастови групи – м. октомври. 

 

Индивидуални награди хокей на трева: 

1.Най – добър вратар; 

2.Най – добър защитник; 

3.Най – добър полузащитник; 

4.Най – полезен играч; 

5.Голмайстор. 

      
  VIII. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ РЪГБИ 

1.ДП Ръгби 7 -  деца 11-12 г./ 13-14 г. и юноши младша и старша възраст - м. 

май/юни; 

2.ДП Ръгби 10/15 - юноши младша и старша възраст – м. август. 

 

Индивидуални награди по ръгби: 

1.Най – добър играч; 

2. Най – перспективен млад състезател;    

3. Най – добър играч - нападател; 

4. Най – добър играч защитник; 
      


