НАРЕДБА
за провеждане на IV-ти открит турнир по подводен риболов за
купа ВАСИЛИКО - 2017г.
I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Откритият турнир по подводен риболов с международно участие се организира от
Българската Федерация по Подводни Спортове и община Царево, въз основата на
правилниците на Световната конфедерация по подводна дейност и настоящата наредба.
Ръководството по време на провеждането му се осъществява от Главен ръководител представител на УС на БФПС, съвместно с Главен съдия на състезанието и Комисия по
жалбите.
II.
РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Турнирът е отворен за всички бивши и настоящи състезатели по подводен риболов,
представени от клубове на БФПС по установения ред и уредили личното си членство в нея.
Той е отборен, по двойки. Международните клубни отбори се приемат според правилника на
CMAS. Допускат се само състезатели навършили 18 години.
Ръководството на турнира ще се осъществи от следните назначени от БФПС лица:
Главен съдия: Васил Силяновски.
Директор на турнира: Атанас Катрафилов, Президент на БФПС.
Комисия по жалбите в състав: Главният ръководител, Главният съдия и трима
капитани от отбори, избрани на техническата конференция.
III.
УЧАСТИЕ
Турнирът е отворен за всички бивши и настоящи състезатели по подводен риболов,
представени от клубове на БФПС по установения ред и уредили личното си членство в нея.
Той е отборен, по двойки. Международните клубни отбори се приемат според правилника на
CMAS. Допускат се само състезатели навършили 18 години.
IV.
ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът ще се проведе на 09 Септември 2017 г. като отборен турнир по двойки.
Времетраенето на надпреварата ще бъде в рамките на 5 часа. При атмосферни или други
неблагополучия турнира ще се счита за валиден ако се е състоял поне в 3 часа и 20 минути.
Проявата ще бъде в акваторията около гр. Царево между Буруна на к-г Арапя и Лафинските
Камъни, с изходна база пристанището на гр. Царево.
Решение за точния час на започване и зоната на провеждане на състезанието се взимат от
Директора на турнира и Главния съдия съобразно метеорологичните и организационни
условия.
Точните граници на състезателния участък ще бъдат оповестени от Главния съдия преди
старта, в подходящ по негова преценка момент.
V.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
допуска се използването само на следното оборудване:
 един или повече ластични харпуни или пневматични харпуни зареждани
единствено с мускулната сила на състезателя (без чужда помощ или
допълнителни устройства);

 плавници, маска, ръкавици, подводен фенер, шнорхел, баласт и баластен колан
с тока за бързо освобождаване, стрели и куки, ножове, защитно облекло,
дълбокомер и компас.
забрани:
 използването на прикрепен за състезателя кукан с риба;
 зареждането и наличието на заредени харпуни на борда на осигурителния
морски съд;
На участниците в турнира се забранява ловуването с харпун в акваторията на състезанието 2
дни преди неговото провеждане. Участниците в един отбор не могат да се отдалечават на
повече от 200 метра един от друг. Привързване рибата на кукан се допуска само на буя.
В края на състезанието всеки състезател трябва да разреди своя харпун. Всички двусмислени
ситуации, в които състезателите не прилагат докрай правилата за провеждане на състезанието,
повличат след себе си дисквалификация.
Разсечена на две риба в резултат на прострелването й се приема за редовна ако по време на
тегленето Главният съдия прецени, че частите принадлежат на един и същ екземпляр. Ако не
са налице убедителни доказателства за това рибата се счита невалидна.
Изкуственото увеличаване теглото на рибата, води до дисквалификация на състезателя.
Излизането на състезател на брега води до прекратяване на неговото участие в състезанието
за деня.
VI.
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Състезатели, съдии, лодководачи и технически лица, участвуват в първенството на своя
отговорност по отношение на всякакви злополуки.
Във всяка лодка има съдия, определен от БФПС. Той може да бъде едновременно и
лодководач.
Организаторите осигуряват лекарски екип с превозни средства по суша и море, апарат тип
„амбу” и медикаменти, леководолаз, средства за радиовръзка и/или мобилна телефония,
сигнализация и др.
Клубовете застраховат своите членове-участници.
Един отбор се състои от двама участника. Интересите на отбора се застъпват от капитан,
който може да е един от участниците.
Разпределението на лодките става по начин, установен на техническата конференция.
Класирането на отборите се определя по точките от техния улов. При равен брой точки между
два или повече отбора, по-предно място заема добилият повече екземпляри. При ново
равенство се гледа най-тежката риба.
VII.
ТОЧКУВАНЕ И ЕКОЛОГИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Точки носят риби с долна граница 300 грама. Риби над 5 кг се приравняват, към 5000 грама.
Забранени за улов са плоскодънни, есетрови, змиорки и акули.
Екземпляри под 225 грама се наказват с минус 300 точки за всеки един от тях.
Точкуването на рибата пелингас ще се определи на техническата конференция.
Точкуването на валидните риби става въз основа на принципа за всеки грам 1 точка, а за всеки
екземпляр премия от 300 точки.
Някои достъпни за улов видове се ограничават както следва:
• Морска врана, (Sciaena umbra)
- (10 броя);
• Спаридови, (Sparidae)
- (5 броя) ;
• Минокоп, (Umbrina cirrosa)
- (1 брой) ;
• Морска лястовица, (Chelidonichthys kumu)
- (1 брой) .

VIII.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ.
Отборът-победител получава званието носител на купа “Василико-2017".
Отборът-победител получават купа и медали.
Постигналите второ място получават купа и медали.
За Третото място наградата е медали.
За най-голям уловен екземпляр наградата e купа и медали
Турнирът е отворен за спонсори. Целта на ръководството е увеличаване на наградният фонд и
осигуряване на предметни награди, раздавани в съответствие с волята на дарителите.
IX.

ЯВЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИ.

Участниците трябва да се явят за регистрация и предсъстезателен преглед на 09 Септември от
9 до 10часа в ресторанта на пристанището в гр. Царево.
Отборите са длъжни да представят членски карти от БФПС, документи за периодичен преглед
с разчетена електрокардиограма и списък-заявка с точен състав на отбора.
На състезателите ще бъдат предоставени за подпис нарочни декларации за участието им в
първенството на свой риск и отговорност. Всички ще бъдат подложени на медицински
преглед в упоменатите по горе дата и часове.
На техническата конференция, която ще се състои на 09 Септември от 10 ч. ще се определи
броя на редовните отбори, след което ще се разгледат текущи въпроси около турнира. Могат
да се обсъдят и проблеми, произтичащи от неясноти в наредбата.
X.
НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ И ЖАЛБИ.
Всички нарушения на наредбата и регламента на КМАС се наказват с дисквалификация. За
неупоменати в документите нарушения от по-лек характер е възможна санкция "последно
предупреждение".
Жалби се подават от капитаните в срок до един час след привършване тегленето на рибата за
съответния ден. Възражения за привнесена риба или за изкуствено увеличено тегло се правят
по време на тегленето на самата съдийска маса. Определя се такса в размер на 100лв., която се
връща при уважаване на жалбата. В противен случай тя остава в полза на БФПС.
Сформира се Комисия по жалбите в състав: Главният ръководител, Главният съдия и трима
капитани от отбори, избрани на техническата конференция. Освен разглеждането на
контестации, комисията извършва оглед и дисекции по избор на съмнителни риби,
независимо дали има подаден сигнал.
Ако има тъжба с лични мотиви, но капитанът на отбора отсъства или не я счита за
основателна, състезателят може да я подаде лично по установения в наредбата ред.
XI.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Пътните пари, храната и квартирата на участниците, се поемат от участниците.
XII.
ОБЩИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Ръководствата на клубовете по подводни спортове се задължават да доведат настоящата
наредба до знанието на заинтересуваните.
12 Август 2017 г.
- БФПС –

