Актуализирани нормативи за уч.2021/2022 г.

Представените от кандидат-студентите декларации се оценяват по следните
начини:
КСК – изисквания за специалност „Кану-каяк”
Критериите се определят от класирания в дисциплините на каяк, кану или
рафтинг. Представените от студентите документи се оценяват по следните
критерии:

Критерии

Оценка

Медалисти от Европейски първенства, Световни първенства и 6,00
Олимпийски игри.
Републикански шампиони от последния проведен Държавен 6,00
индивидуален шампионат – ДИШ, финалисти от Европейски
първенства, Световни първенства и Олимпийски игри.
Медалисти от последния проведен ДИШ мъже и жени, юноши и девойки 5,50
старша възраст
Медалисти от ДИШ за мъже и жени, юноши и девойки старша възраст 5,00
от предходни години.
Финалисти от последния проведен ДИШ за мъже и жени, юноши и 4,50
девойки старша възраст, медалисти от международни регати за
последните две години.
Финалисти от ДШ за мъже и жени, юноши и девойки старша възраст от 4,00
предходни години, медалисти от международни регати по кану-каяк или
рафтинг.
Редовно картотекирани състезатели в БФ кану-каяк или БФ рафтинг.

3,50

Занимаващи се с кану-каяк или рафтинг в свободното време.

3,00

Представените от кандидат-студентите декларации се оценяват по следните
начини:

КСК - Изисквания за специалност Плуване

Критерии

Оценка

Участници в Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства и 6,00
купи за мъже, жени, младежи и девойки. Медалистите от Държавни
лични и отборни първенства по плуване за мъже и жени.
Класиралите се във финалната осмица (от 4-то до 8-мо място) на 5,50
Държавни лични и отборни първенства по плуване. Медалисти от
официални турнири на БФПС от 2020 година.
Класиралите се от 9-то до 16-то място от Държавни лични и отборни 5.00
първенства по плуване за мъже и жени.
Класиралите се от 4-то до 16-то място в турнири, включени в календара 4,50
на БФПС от 2020 година.
Участници в Държавни лични и отборни първенства по плуване

4.00

Редовно картотекирани състезатели на лицензирани спортни клубове 3,50
към БФПС
Любители, занимаващи се с плуване

3.00

