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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Под състезателен подводен риболов се разбира търсене и улов на
риба при апнея, по начин, който зависи единствено от
физическата сила на състезателя.
2 ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
2.1. Въведение.
2.1.1 Единствено CMAS има правото да организира световни и
континентални шампионати и състезания на CMAS по
подводен риболов.
а)Думите „световни” и „континентални” и „CMAS” не могат
да бъдат свързвани с никакво състезание по подводен
риболов без съгласието на CMAS.
2.1.2 Състезанията с етикета на CMAS са следните:
a) Индивидуални първенства
b) Отборни шампионати на CMAS по страни
c) Отборни клубни шампионати на CMAS
d) Международни състезания
2.1.3 Шампионатите на CMAS са Световните, Континенталните и
Зоналните шампионати.
2.1.4 Шампионатите на CMAS ще носят своя пореден номер.
2.1.5 Клубните отборни шампионати на CMAS се организират по
континенти, но могат да бъдат обявени за открити, в
който случай участието в тях може да бъде от целия свят.
2.1.6 Международните
състезания
се
организират
под
изключителния контрол на CMAS и всички права, които
могат да произтичат от това, са и остават собственост на
CMAS.
2.1.7 Правото да организира шампионат „под етикета на CMAS” ще
се дава на Федерацията или на организации-кандидати само
след получаване от страна на CMAS на всички необходими
документи,
както
са
посочени
в
процедурите
за
организацията на шампионат на CMAS и по-специално и
освен това следните документи:
a) Формуляр на CMAS за заявка за организиране на
шампионат, надлежно попълнен и подписан, включително и
приложенията към него. Този формуляр трябва да бъде
върнат в Секретариата на CMAS най-късно до 30 Април на
втората година, предшестваща годината на състезанието.
b) Начините за придвижване на състезателите по време на
състезанието:
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c) С моторна лодка
d) С плуване с плавници
e) Морска карта с очертания на зоните, в които ще се
провежда
състезанието
(в
мащаб
между
1:50000
и
1:150000)
f) Дефиниция за „невалидна риба” с техните латински
наименования;
g) Организаторите трябва да обосноват своето решение по
отношение на определянето на максималното и минималното
тегло, както и по отношение на невалидния улов, а също
ясно да посочат система за точкуване на различните
видове риби. Този правилник трябва да посочва санкциите
за някои видове улов.
h) Копие от разрешителното от морските власти и/или от
други
органи,
необходими
за
провеждането
на
състезанията в съответствие със законодателството на
страната, в която се провеждат шампионатите, както и
конкретните разпоредби с оглед избягване в зоните и по
време на състезанията на всякакви други дейности, които
биха могли да попречат на провеждането на състезанието.
i) Копия от разрешенията за използване на осигуряващи
лодки за организацията и това за всяка отделна страна;
j) Копия от разрешенията за използване на осигуряващи
лодки и това за всички състезатели, ако придвижването
на състезателите става с лодка.
k) Финансово предложение.
(1) общата цена на човек за времетраенето на
състезанието, включваща настаняване с пълен пансион
и придвижвания. Тази цена може да бъде най-много с
10 % по-висока от посочената в заявката за
домакинство на шампионата.
(2) стойността на общите административни разходи на
човек, в случай че дадена федерация-участник избере
хотел, различен от предложените от Националната
федерация;
(3) надлежно попълненият и подписан от Президента на
федерацията-кандидат договор. С този подпис
федерацията-кандидат се задължава да спазва
заданието.
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2.1.8

Комисията по подводен риболов на CMAS има право на
юрисдикция по всички въпроси, които според правилника не
са в компетенциите на съдиите. Тя има правото да отлага
състезания и да дава указания за протичането на същите.

2.2. Правилник на състезанието
2.2.1 Федерацията или клубът-организатор трябва да изпрати
одобрения от Комисията правилник до всички национални
федерации, които имат отношение към състезанието и които
са хомологирани от Спортния комитет, най-късно 7 месеца
преди началото на проявата.
2.2.2 Конкретният правилник трябва да уточнява:
(a) Дата, мястото и вида на състезанието;
(b) Програмата в хронологичен ред на състезанията с
всички предвидени паузи и протоколни церемонии.
(c) Логистични данни относно:
1. дни на пристигане и на отпътуване
2. местата за настаняване и хранене
3. разходите за участие.

3. РЕГЛАМЕНТИ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
3.1. Участие
3.1.1 Всички федерации, присъединени към Спортния комитет и
притежаващи право на глас в съответната дисциплина, се
допускат до участие. Поради различията в практикуването
на тази дисциплина по света, зоналните шампионати ще се
разпределят както следва:
Група І : Европа-Африка
Група ІІ: Северна и Южна Америка
Група ІІІ: Останалата част от света
3.1.2 Всички членове на отбора трябва да имат националността на
федерацията, която ги селекционира.
3.1.3 Минималната изискуема възраст към датата на откриване на
шампионата не може да бъде под 18 години.
3.1.4 Допуска се участие на трима (3) състезатели от страна.
3.1.5 Всеки състезател трябва да притежава спортен лиценз на
CMAS, валиден за текущата година. Този лиценз и
изпратения от съответната федерация формуляр за участие,
подписан от президента й, ще представляват гаранция, че
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никой от членовете на отбора няма противопоказания за
гмуркане в апнея.
3.1.6 Проверката на документите ще се извършва от делегата на
CMAS в деня, предшестващ състезанието.
3.1.7 Нередовните състезатели няма да бъдат допускани до
участие в състезанието.
3.1.8 Състезателите са длъжни:
(a) да познават Общия регламент на състезанията по
подводен риболов, както и Регламента на
състезанието, в което участват.
(b) да спазват стриктно правилата за сигурност по време
на тренировките и състезанията.
(c) да следват всички препоръки от страна на
организатора и съдийската колегия.
(d) лично да следят екипировката им да отговаря на
регламента.
(e) да се обръщат към отговорниците по организацията
или към съдийската колегия само чрез своя капитан на
отбора.
3.1.9 Всеки отбор, участващ в състезанията, трябва да има
капитан на отбора.
3.1.10 Капитанът на отбора:
a) отговаря за дисциплината на членовете на своя отбор;
b) е посредник между организатора, съдийската колегия и
участниците;
c) той може да бъде резерва или състезател.
3.1.11 В отсъствие на капитана на отбора, тази функция може да
се изпълнява от треньора.
3.2. Записване за участие в шампионатите на CMAS
3.2.1 Записванията за състезанията на CMAS се изпращат върху
специалните
формуляри,
дадени
в
приложение
към
Регламента.
a) Всяка заинтересована федерация трябва да потвърди на
CMAS (Приложение А) своето участие в шампионатите на
CMAS най-малко 4 месеца преди началото на
шампионатите, придружено от таксите за CMAS, с копие
до федерацията-организатор.
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b) Поименните формуляри (Приложение В) трябва да бъдат
получени в CMAS (с копие до федерацията-организатор)
най-късно 30 дни преди началото на състезанието.
c) Всеки национален представителен отбор може да се
състои от:
(1) състезатели: максимум трима (3)
(2) един резервен състезател;
(3) един капитан на отбора;
(4) един лекар на отбора;
(5) други официално назначени членове на отбора.
3.3. Участия в световните шампионати
3.3.1 За участие в световните шампионати се допускат само онези
страни, които са участвали в шампионата на своята група,
проведен през предшестващата година. Страните могат да
избират групата, в която искат да участват.
3.3.2 Брой на страните по групи, които могат да участват в
световните шампионати (формула)
a) А = брой страни, които федерацията-организатор е
готова да приеме (най-малко 20);
b) B = брой страни, участвали в шампионата на своята
група предишната година;
c) С = общ брой на страните, участвали в шампионатите
на всяка група предишната година.
3.3.3 Броят на страните от всяка група, които имат право да
участват в световния шампионат, се определя по формулата:

Брой страни =

A*B
C

Пример:

a) Ако А=20 (максимален брой)
b) Ако броят на страните, участвали в своя шампионат по групи:
Група І = 25
Група ІІ = 10
Група ІІІ = 15
c) С = 50
Броят страни от всяка група, имащи право да участват в световния шампионат, ще бъде
равен:
Брой страни Група І =

25 * 25 500
=
= 10
50
50

Брой страни Група ІІ =

20 * 10 200
=
=4
50
50

Брой страни Група ІІІ =

20 * 15 300
=
=6
50
50
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Числата с десетична точка се закръгляват към долната или към
горната единица (до 0,5 - към долната единица).
3.4.

Определяне на страните с право да участие в Световния
Шампионат
3.4.1. Селекцията ще се прави в зависимост от класирането на
всяка страна по време на шампионата на съответната
група, съгласно следния пример:
а. първите 10 страни от група І
б. първите 4 страни от група ІІ
в. първите 6 страни от група ІІІ.
3.4.2. Страната-организатор на шампионата ще бъде първа в
своята група (дори и да не е участвала в шампионата на
своята група) и ще намали с толкова броя на страните от
групата, които имат право да участват.
3.4.3. Процедура в случай на отказване на селекционирана страна
a) В случай на отказване на селекционирана страна, същата
може да бъде заменена с първата класирана по ред страна, и
така нататък до последната страна.
b) Ако описаната по-горе процедура бъде изчерпана и броят на
страните не покрива броя на страните, имащи право да
участват, право на комисията по риболова, а не на
страната-организатор, е да избере, ако е необходимо,
страната или страните от същата група, имащи право да
участват, като даде предпочитание на страните, които
доказват активността си по отношение на подводния риболов
с организиране на национален шампионат, официалните
резултати от който са били изпратени на CMAS.

3.5
3.5.1

3.5.2

Дисквалификации
Когато даден състезател, участвал в състезанието, е
дисквалифициран
(например
поради
положителен
антидопингов контрол) след установяване на класирането
или класиранията, неговото име ще бъде заличено от
списъка на окончателното класиране, като всички останали
конкуренти се придвижват поред с едно място нагоре.
В този случай наградите и медалите трябва да бъдат
върнати на CMAS, която ги връчва на съответните
участници, като прилага разпоредбите на чл. 3.5.1.
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3.6.
Техническа Конференция преди началото на Шампионата
3.6.1. Техническата конференция трябва да бъде организирана
най-късно 24 часа преди началото на състезанието с
присъствието на:
• отговорника по организацията
• Главния съдия
• капитаните на отборите
• делегатът на CMAS
3.6.2. Това заседание има за цел:
a) Да съобщи цялата информация относно:
• техническите въпроси
• графиците и транспортните средства
• официалния час на състезанието, определен от главния съдия
на CMAS
• указанията по отношение на протоколните церемонии
• мерките за сигурност
• антидопинговия контрол
b) Да избере международно жури
c) Определянето на съдиите и лодките ще се извършва с теглене на
жребий. Предоставянето на моторните лодки и разпределението
на съдиите ще става по нации и не по състезатели.
• Съдиите за всяка лодка ще бъдат определени от Съдията на
CMAS преди състезанието, като те трябва винаги да бъдат от
друга националност.
• Може да бъде пристъпено към второ теглене на жребий за
втория ден, ако Главният съдия реши, че това е необходимо.
• Това теглене на жребий трябва да се извърши под контрола
на Главния съдия и на делегата от CMAS.
На всеки участник в състезанието, както и на всеки
състезател-резерва, ще бъде даден номер. Този номер ще ги
идентифицира по време на състезанието.
Номерът ще бъде образуван от три букви за идентифициране на
страната (символи на CMAS) и номерата 1 или 2 или 3 или 4(за
резервата).
Номерът трябва да бъде с минимална височина от 15 сантиметра
и трябва да бъде поставен по видим начин върху служебната
лодка, върху буя или планшета, както и върху сака или
всякакви други средства, използвани за пренасяне на улов а
за претегляне.
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Лодката на капитана ще носи номер с трите букви на страната
плюс буквата С.
d) Състезателната зона за всеки отделен ден се определя от
Международното жури.
3.7.

Съдийски апарат

3.7.1. Съдийството се осъществява
заместници, а именно:

от

пет

члена

и

двама

а) Главен съдия, назначен от CMAS по предложение на Комисията
по Подводен Риболов.
б)

4 (четирима) члена, от които 1 (един) назначен от
федерацията-организатор
и
3
(трима)
представители
измежду капитаните на отборите определени от своята
страна, като предимство се дава на международни съдии.
в) 2 (двама) заместник-членове, представени от своята страна.
3.7.2. Всички членове на съдийския апарат трябва да бъдат
задължително от различни националности, да говорят един
от официалните езици на CMAS и освен това да присъстват
през цялото време на провеждане на състезанието.
3.7.3. Задачата на съдиите е да разглеждат внесените рекламации
и да се произнасят по тях в рамките на един час след
депозирането им.
3.7.4. Ако член на съдийския апарат на състезанието е от същата
националност, каквато е националността на една от
спорещите страни, той ще бъде заменен с един от
заместник-членовете.
3.7.5. Решенията се взимат с мнозинство на гласовете, като е
задължително присъствието на четирима члена.
3.7.6. В случай на равенство на гласовете, гласът на Главния
съдия има решаващо значение.
3.7.7. Решенията на Съдийския апарат не подлежат на обжалване,
освен ако журито не е уведомено за нов елемент в спора.
3.7.8. Решенията трябва да бъдат съобщавани на заинтересуваната
страна в писмена форма веднага след закриване на
заседанието.
3.7.9. Делегатът на CMAS изпълнява длъжността на секретар на
заседанието без право на глас.
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3.8.
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

3.8.5

3.8.6
3.8.7

3.9
3.9.1
3.9.2

Контестации
Всеки участващ отбор има право да внесе контестация пред
журито.
Контестация може да бъде внасяна само от капитана на
отбора.
Всяка контестация трябва да бъде придружена с гаранция,
чийто размер се определя от CMAS.
Контестация та се представя на Главния съдия в писмен
вид на френски, английски или испански език:
• преди претеглянето на улова, ако се отнася до
протичането на състезанието;
• по време на претеглянето на улова, ако се отнася до
самото претегляне;
• що се отнася до грешка в класирането, намерението за
внасяне на контестация трябва да бъде съобщено на
Главния съдия в срок от 15 мин. след обявяването на
класирането и да бъде придружено с внасяне на
изискваната финансова гаранция (тази мярка ще има за
непосредствен ефект забавяне на протоколната церемония
за връчване на медалите).
От момента на заявяване на намерението за внасяне на
контестация, тъжителят или тъжителката ще разполага със
срок от 60 минути, за да състави и внесе своя писмен
доклад пред Международния съдия. Ако това не бъде
направено,
жалбата
ще
се
смята
за
невалидна,
а
гаранцията се губи.
Контестацията ще бъде обявена за недопустима, ако
условията не са били изпълнени.
Ако контестацията бъде допусната, паричният депозит се
връща. В противния случай той остава в полза на CMAS.
Протокол
За всяко състезание съдийската колегия трябва да състави
протокол.
След състезанието организаторът трябва да връчи на всеки
участващ отбор два екземпляра от протокола, два други
екземпляра трябва да бъдат изпратени в седалището на
CMAS и два екземпляра - на Комисията по подводен риболов
на CMAS.
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3.9.3

Протоколът трябва да съдържа:
a) Наименованието на състезанието, мястото на провеждането
му, името на организатора, описание на мястото на
състезанието;
b) състава на Международното жури;
c) състава на съдийската колегия (поименен списък и
функции);
d) списък на участващите отбори (за световните и
континентални шампионати: фамилно и собствено име,
година на раждане на всеки състезател).
e) описание на състезанията и резултати;
f) дисквалификации;
g) особени инциденти;
h) подписи на Международния съдия и на шефа на бюрото за
резултатите или на главния секретар.
3.9.4 Мястото и датата на състезанието, както и логото на CMAS,
трябва да фигурират в антетката или в края на всяка
страница на протокола.

4 ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА
4.1 Екипировка на състезателите
4.1.1 Една или няколко ластични или пневматични харпуни,
зареждани единствено с мускулната сила на състезателя, като
се изключва всякаква намеса на външна сила от каквото и да
било естество.
4.1.2 плавници, маски, ръкавици, подводни очила, шнорхели,
колани с тежести, харпуни и куки, ножове, защитни облекла,
часовници,
дълбокомери,
буйове,
риболовен
планшет,
оборудван с компас, подводни лампи и т.н.
4.1.3 Използването на официален буй с вместимост не по-малка от
10 литра е задължително.
4.2 Осигуряване
4.2.1 За
всяко
състезание
трябва
задължително
да
бъдат
осигурени:
• лодка за директора на състезанието
• лодка за международния съдия
• лодка или катер за официалния лекар(и) на състезанието
• лодка или катер за представители на пресата.
4.3 Състезателна зона
4.3.1 За индивидуалния шампионат трябва да бъдат предвидени 2
състезателни зони и 1 резервна зона. За шампионата по
нации – 1 състезателна зона и 1 резервна зона.
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4.3.2 Зоните трябва да бъдат избирани така, че да отчитат
географската конфигурация, вида на дъното и броя на
състезателите и да спазват максимална дължина от 15
(петнадесет) километра за световния шампионат и 10
(десет) километра за всички други състезания.
4.3.3 Всяка от тези зони трябва да бъде точно очертана, като
границите й трябва да бъдат определени с прецизна линия
между две забележими точки.
4.3.4 Тези точки се избират приоритетно като географски
неравности или точно определени конструкции, лесно
забележими от всекиго.
4.3.5 В случай на затруднения ще се допуска това очертаване на
зоната да става с помощта на един или два буя.
4.3.6 Веднъж определени, границите на зоните не могат да бъдат
променяни.

5 СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ
5.1 Решения
5.1.1 Служебните
лица
трябва
да
взимат
решенията
си
самостоятелно и, ако в правилника не е посочено друго,
независимо един от друг.
5.2 Състав на съдийската колегия
5.2.1 Съдийската колегия се съставя от Организатора. Тя
отговаря изцяло за подготовката и провеждането на
състезанията.
5.2.2 Съдийската колегия се състои от:
- Международният съдия;
- Съдия по техническите въпроси и сигурността;
- Главен секретар;
- Здравната служба;
- Съдия за протоколните церемонии (откриване-закриваневръчване на медалите;
- Съдиите в лодките.
5.3 Главния съдия
5.3.1
За шампионатите на CMAS Международният съдия
назначава от Комисията по подводен риболов и
потвърждава от Изпълнителното бюро.
5.3.2
Неговата задача е:

се
се
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5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

a) да
инспектира
съоръженията,
използвани
за
състезанието;
b) да направи преглед на документацията на участниците
и на формулярите;
c) да определи с жребий съдиите в лодка и лодките на
състезателите.
d) да подписва класиранията преди оповестяване на
резултатите.
Той трябва да следи за прилагане на правилника и на
решенията на CMAS и да взима решение по всички въпроси
относно ефективната организация на състезанието, когато
правилникът не предвижда решение на проблема по друг
начин.
Той трябва да провери дали всички служебни лица,
необходими за добрата организация на състезанието, са
по местата си. Може да назначава заместници, които да
заменят отсъстващите, онези, които са в невъзможност да
изпълняват функциите си или онези, които се окажат
некомпетентни. Той може да назначава допълнителни
служебни лица, ако счете това за необходимо.
Той дава разрешение на стартера да подаде сигнал за
започване на състезанието, след като се увери, че
всички членове на съдийската колегия са по местата си и
готови за състезанието.
Главният съдия има правото да анулира или прекъсне
състезанията, дори и без мнението на международното
жури, в случай на неблагоприятни метеорологически
условия или ако състезателните места или съоръжения не
отговарят на изискванията на правилниците.

5.4 Съдия по техническите въпроси и сигурността
5.4.1
Той отговаря за спазването на действащите предписания
по
сигурността
и
за
техническите
въпроси
на
състезанието.
5.4.2
Той
преминава,
от
началото
на
състезанието,
на
подчинение на Международния съдия.
5.4.3
Той се занимава със своевременното предоставяне на
необходимите за провеждането на състезанията оборудване
и апаратура.
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5.4.4

5.4.5

Отговаря
за
подготовката
на
състезателната
зона
съгласно публикуваните в конкретния правилник планове.
Използването на лодките, наличността на спасители и
средствата за радиовръзка са също част от задълженията
му.
Организационният комитет трябва да предостави на негово
разположение достатъчен брой помощници, за да може да
изпълнява задачите си без затруднения.

5.5 Ръководител на бюрото по резултатите
5.5.1
Той отговаря за проверката на отпечатаните от компютъра
резултати и за класирането във всяко състезание,
предадени му от Главния съдия.
5.5.2
Следи за отразяването в протокола на решенията на
съдиите и на международния съдия.
5.5.3
Проверява точността на протокола, подписва го и го
предава за подпис на международния съдия.
5.5.4
Предава на съдията по информирането резултатите относно
класирането.
5.5.5
Резултатите и протоколът се предават на секретариата за
разпространение само след съгласието на Главния съдия.
5.6 Съдии на лодки
5.6.1
Задачата на съдията на лодката е да следи за спазване
на общия и на конкретния правилници на състезанието,
както
и
на
евентуално
постановените
от
журито
разпореждания. Той информира Директора на състезанието
за всяко действие, което би могло да бъде нарушаване на
правилниците.
5.7 Главен секретар
5.7.1
Той
подготвя
цялото
техническо
оборудване
на
секретариата, както и необходимата за състезанието
документация.
5.7.2
Той определя заместник-секретарите и ръководи тяхната
работа.
5.7.3
Контролира съставянето на протоколите на международното
жури.
5.7.4
Подготвя окончателния отчет за състезанията.
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5.7.5

Когато няма специално прес-бюро, с разрешението на
Главния
съдия
предава
всички
информации
относно
състезанието.

5.8 Здравна служба
5.8.1
Здравната служба трябва да гарантира спасителните
действия за претърпелите инцидент до възстановяване на
здравословното състояние в местните здравни структури.
5.8.2
Един лекар специалист по реанимация, отговарящ за
състезанието, трябва да се намира постоянно в зоната на
състезанието. За него се определя индивидуална моторна
лодка.
5.8.3
В близост до Центъра за оказване на спешна помощ трябва
да има паркирана на сушата линейка за зоната на
състезанието с лекар в нея.
5.8.4
Трябва да има осигурен лесен достъп с линейка до
официална болнична структура.
5.8.5
По тревога, подадена от състезанието, хипербарен
комплекс трябва да бъде в готовност за оказване на
спешна помощ.
5.8.6
Трябва да бъде осигурена евентуална възможност за
оказване на помощ с хеликоптер.
5.8.7
Към здравната служба се водят всички редовно записани
лекари на отборите. Всички лекари трябва да бъдат лесно
разпознаваеми.
5.8.8
Всички моторни лодки на здравната служба трябва:
a) да бъдат лесно разпознаваеми;
b) да бъдат оборудвани със средства за връзка (VHFрадиостанция или мобилни телефони);
c) да имат списък на каналите и мобилните телефони на
всички моторни лодки;
d) да имат списък на процедурите в случай на искания за
спешна помощ;
e) Моторната лодка на изпаднал в затруднение състезател
трябва да издигне червен флаг и да подаде уговорен
звуков сигнал.
5.9
5.9.1

Съдията за протоколните церемонии
Следи за доброто протичане на церемониите – откриване,
закриване, връчване на медалите (вж. Процедури и
задължения).
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5.9.2
5.9.3

Осигурява задържането на зрителите извън определеното
за церемониите пространство.
Извършва репетиция на официалната церемония на връчване
на медалите, от началото до края, под контрола на
служебно лице от CMAS, в навечерието на състезанието и
на самото място на провеждането й. Всички неща за
церемонията (подиум, лица, поднасящи медалите, знамена,
официален спикер, музика, международен химн на CMAS и
т.н.) трябва да бъдат задължително осигурени.

6. СЪСТЕЗАНИЯ
6.1 Протичане
6.1.1
Състезателните
зони
и
резервната
зона
ще
бъдат
официално оповестени на всички заинтересувани най-късно
7 месеца преди състезанието.
6.1.2
Членовете на отборите могат да проучат подводните зони
в течение на двете седмици, предшестващи шампионата, но
е забранено използването на харпуни.
6.1.3
Състезателните зони се закриват за състезателите,
капитаните и за всички гмуркачи в навечерието на
началото на шампионата.
6.1.4
Шампионатите ще имат следната продължителност:
- индивидуално състезание – два (2) дни;
- отборно състезание по страни – един (1) ден.
6.1.5
Шампионатите трябва да се провеждат в продължение на 4,
5 или 6 последователни часа на ден, което се уточнява в
регламента на всяко състезание.
6.1.6
Отборният шампионат по страни се провежда в продължение
на 6 последователни часа.
6.1.7
Началото и краят на състезанието се отбелязват със
силни звукови сигнали и с визуално средство, посочено в
конкретния правилник (знаме или ракета например).
6.1.8
Един час преди началото на състезанието Главния съдия и
делегатът на CMAS трябва да извършат поименно повикване
на капитаните на отборите, което трябва да предоставят
подписан от състезателите си документ. В края на
състезанието състезателите трябва да се подпишат същия
документ след завръщането си. Тази процедура се
извършва за всеки ден от състезанието.
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6.1.9.

6.1.10
6.1.11
6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

6.1.16

Единствено Главния съдия и Директорът на състезанието
могат да решат по взаимно съгласие относно използването
на резервната зона заради лошо време или заради
всякаква друга форсмажорна причина. В случай на
несъгласие Главния съдия налага своето решение.
Състезателните и резервната зони могат да се използват
само веднъж.
В случай на анулиране на даден ден, шампионатът се
признава за валиден.
Един състезателен ден, започнал и прекъснат заради лошо
време или заради друга форсмажорна причина, може да
бъде считан за валиден, само ако времето, изтекло от
началото на състезанието, е най-малко две трети (2/3)
от предвидената за състезателния ден продължителност.
Единствено Главния съдия и Директорът на състезанието
могат да решат по взаимно съгласие да прекъснат или
анулират даден състезателен ден. В случай на несъгласие
Главния съдия налага своето решение.
В случай, че видимостта на водата се окаже по-малка от
4 метра, на състезателите се забранява да се гмуркат на
разстояние по-малко от 10 метра един от друг.
По време на протичане на състезанието в състезателната
зона могат да се намират единствено служебните лодки и
надлежно разрешените от Главния съдия по предложение на
Организатора.
Фото- и кинооператорите могат да правят подводни снимки
на
даден
състезател,
само
ако
получат
изрично
разрешение от Ръководството на състезанието, писмено
разрешение от капитана на съответния отбор и писмено
разрешение от състезателя в действие.

6.2 Теглене на улова
6.2.1
За първия ден редът за претегляне на лова на отделните
състезатели ще бъде същият, какъвто е при тегленото на
жребия, извършено по време на техническото заседание.
6.2.2
За втория ден редът за претегляне на улова ще
съответства на обратния ред на временното класиране от
първия ден.
6.2.3
Съдиите на лодките трябва задължително да присъстват на
претеглянето на улова.
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6.2.4

Организаторите
трябва
да
предвидят
в
конкретния
правилник начините за съхранение на рибата, очакваща
претегляне.

6.3 Класиране
6.3.1
Точките ще се разпределят по следния начин:
a) Една
точка
на
грам
на
всеки
валиден
улов.
Максималното
отчетено
тегло
се
определя
от
конкретния правилник, като това тегло не може да
надвишава 12,5 килограма.
b) Плюс, за всеки валиден улов, бонификация, равна на
минималното признато за валидно тегло, което се
определя от конкретния правилник, като това тегло не
може да бъде под 500 грама.
c) Що се отнася до Змиорката (Congre) и Мурената
(Muraena), ако тези риби са разрешени, трябва да
бъде определено специфично минимално тегло, като
това тегло не може да бъде под 2 килограма.
d) Санкции се налагат за улов с тегло под една трета
(1/3) от минималното тегло на валидния улов,
определено от конкретния правилник. Тази санкция е
равна на броя точки, даван за улов с минимално
тегло.
6.3.2
Извършва се класиране за всеки състезателен ден. След
това резултатът на всеки състезател се трансформира в
процент, като се изчислява в проценти резултатът на
всеки
състезател
по
отношение
на
резултата
на
победителя.
6.3.3
Състезателят, получил най-добър резултат, получава 100
точки. На следващите състезатели се дават процентни
стойности, закръглени до третия десетичен знак.
6.3.4
Формула за изчисляване:

Точки =

6.3.5

Резултат от деня Х 100
Резултат на първия в класирането

Крайното класиране се определя,
процентните резултати за двата дни.

като

се

събират
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6.4 Състезателно поведение
6.4.1
Всеки член на записаните отбори е длъжен да познава и
спазва правилника на състезанието.
6.4.2
Съдиите са длъжни да се намесват винаги, когато
правилникът не се спазва.
6.4.3
Съдиите могат да наказват с:
a) предупреждение
b) изключване от състезанието.
6.4.4
Две предупреждения, получени в едно и също състезание,
водят до незабавно изключване от състезанието.
6.4.5
Съдията
е
длъжен
да
информира
състезателя
за
нарушението, когато същото е било отчетено.
6.4.6
След
налагането
на
санкцията
съдията
трябва
да
информира международния съдия.
6.4.7
Ако състезателят, получаващ предупреждение, вече е
получил друго предупреждение, международният съдия
нарежда незабавното му изключване от състезанието.
6.4.8
Изключеният състезател губи всичките си права за
класиране в състезанието.
6.5 Нарушение, наказуемо с предупреждение
6.5.1
Пристигане
със
закъснение
на
предвидените
от
организацията на състезанието места за контрол.
6.5.2
Некоректно държание спрямо останалите състезатели и
съдиите.
6.5.3
Отдалечаване на повече от 25 м от официалния буй на
състезателя;
6.5.4
Зареждане на харпуна или държането му зареден на сушата
или на помощната лодка.
6.5.5
Наличие на средство за сигнализация, неотговарящо на
правилата.
6.5.6
Не деклариране, че е направен допустимият за някои риби
общ брой улов, както е предвиден в конкретния
правилник.
6.5.7
Ловене на риба в забранена зона.
6.5.8
Използване на чужда помощ при прибиране на личния буй
или на подвижен баласт.
6.5.9
Ако броят на рибите с тегло под предвиденото минимално
тегло, прибавен към броя на рибите от забранени видове,
е равен или по-голям от броя на валидния улов.

20

6.6 Нарушение, наказуемо с изключване от състезанието
6.6.1
Агресивно
поведение
по
отношение
на
останалите
състезатели, съдиите или членове на организационния
комитет.
6.6.2
Ловене на видове риба, забранени от националното
законодателство на страната-организатор.
6.6.3
Подмяна на улова за регламентираните видове.
6.6.4
Присъствие в състезателната зона преди началото на
състезанието.
6.6.5
Използване на каквито и да е водолазни или други
дихателни апарати.
6.6.6
Използване на електронни устройства за отчитане
на
дълбочина и географско местоположение (ехолот и GPS);
6.6.7
Връщане извън определените срокове след края на
състезанието.
6.6.8
Всички, които са извършили нарушения преди началото на
състезанието, няма да бъдат допускани за участие в
него.
7. ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
7.1 Общи положения
7.1.1
Замяната на състезатели след започване на състезанието
е забранена.
7.1.2
Ако даден състезател се оттегли преди края на
състезанието, съдията в лодка трябва да информира по
най-бързия възможен начин ръководителя на съдиите.
7.1.3
Ако даден състезател не замине за състезанието във
втория
ден,
капитанът
е
длъжен
да
информира
международния съдия за това в писмен вид и с положен
подпис
най-късно
един
час
преди
започване
на
състезанието.
7.1.4
Състезателите не трябва да се отдалечават на повече от
25 метра от официалния си личен буй.
7.1.5
В случай на морско вълнение и ако състезателят попадне
сред вълните, ще се допуска той да може да остави буя
си зад линията на разбиване на вълните.
7.1.6
След сигнала за край на състезанието на състезателите
се разрешава да вземат обратно оборудването, което
евентуално е останало на дъното.
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7.1.7

Риба,
извадена
на
повърхността
след
края
на
състезанието, не се отчита при претеглянето на улова.

7.2 Състезание с използване на моторни лодки
7.2.1
На всеки състезател и на всеки капитан трябва да бъде
предоставена помощна лодка.
7.2.2
Помощните лодки трябва да бъдат колкото е възможно по
еднакви по вид и мощност на двигателите.
7.2.3
По време на състезанията моторните лодки трябва да се
движат с намалена скорост и да се приближават до
състезателите с изключен двигател на разстояние с
максимален радиус от тридесет метра (с изключение на
форсмажорни обстоятелства).
7.2.4
На всяка помощна лодка могат да заемат място само
състезателят или капитанът, съдията на лодката, водачът
на лодката и, ако това е възможно, един пътник,
притежаващ национален лиценз, по искане на състезателя
или капитана.
7.2.5
На помощната лодка на капитана може да заеме място
лекарят на отбора, ако е редовно записан.
7.2.6
Ако даден състезател повика моторна лодка, която и да е
тя, същата трябва да се отзове приоритетно на това
повикване.
7.3 Състезание без използване на моторни лодки – с плуване
7.3.1
Всеки състезател трябва да бъде снабден задължително с
ярко оцветен планшет
(жълт, оранжев или червен),
предоставен от организаторите.
7.3.2
Състезателят може да използва личния си планшет, ако
той отговаря на следните характеристики:
Дължина :
70 до 120 см (чиста дължина)
Ширина:
40 до 60 см
Дебелина:
7 до 30 см
Придвижване: само с плавници
7.3.3
Планшетът трябва да има съответната водолиния и да бъде
снабден с мачта в предния край с височина 40 см и с
диаметър от 12 до 18 мм, служеща за прикрепване на
предоставеното от организаторите флагче.
a) Флагчето с номера на състезателя трябва да бъде
поставено задължително върху мачтата, така че да се
вижда;
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7.3.4
7.3.5

7.3.6

7.3.7
7.3.8

7.3.9

7.3.10
7.3.11

b) Куканите трябва задължително да бъдат фиксирани на
буя или на официалния планшет. Те се осигуряват от
самите
състезатели.
Строго
се
забранява
привързването на кукан към колана, както и на острие
за доубиване на рибата, известно като „tue poisson”.
c) Този официален планшет служи за поставка на куканите
и на резервното оборудване. На охранителните лодки
не трябва да има никакви кукани или резервно
оборудване, с изключение на маските, плавниците и
шнорхелите.
d) Всички закрепени върху официалния планшет стрели
трябва да имат защитни капачки за върховете на
стрелите.
e) Монтирането на въже в задната страна на официалния
планшет се разрешава при условие, че дължината му е
не повече от 20 метра.
f) Планшетите не трябва да имат мушами или сакове от
ютено платно.
g) Зареден харпун не трябва да се закрепва върху
планшета.
По време на състезанието всеки състезател трябва да
носи със себе си нож или подводен нож.
Организаторите трябва да осигурят предоставяне на
помощни
лодки
в
съотношение
една
лодка
за
5
състезатели.
На всяка страна ще бъде предоставено моторна лодка. На
този моторна лодка се допуска присъствието само на
състезателите, капитана, съдията на лодката и лекаря на
отбора, ако последният е редовно записан.
Състезателите са длъжни да спазват всички правила за
сигурност.
Капитаните на отборите имат задачата да осигурят
надзора над своите състезатели, за чието поведение
отговарят.
Състезателите могат да влизат във водата и да започнат
състезанието, само когато отборите се съберат в близост
до първичната база за тръгване.
Началото на влизането във водата става от точно
определено място.
Началото на влизането във водата трябва да става в
средата на зоната, било от определена точка от брега,
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7.3.12

7.3.13

7.3.14
7.3.15

7.3.16
7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

било от главната лодка. Тази точка на тръгване трябва
да бъде уточнена в конкретния правилник с помощта на
GPS-приемник.
Директорът на състезанието дава сигнал за тръгване на
два пъти:
a) за влизане на състезателите във водата, които трябва
да бъдат на по-малко от 10 метра от точката на
тръгване;
b) точно в определения час Директорът дава сигнал за
тръгване със средство, каквото счете за подходящо.
След сигнала за начало на състезанието състезателите
тръгват за избрана от тях точка вътре в официалната
състезателна зона.
Веднъж влезли във водата, състезателите нямат повече
право да се придвижват с моторна лодка.
По време на придвижванията си състезателят тегли
планшета с въже, чиято максимална дължина му позволява
да достигне до дъното. Той може да се придвижва също
така излегнат върху планшета си.
По време на състезанието придвижването по суша е
забранено.
Ако даден състезател има нужда да се качи на
определената за неговата страна моторна лодка, той
трябва да остави планшета си във водата и да го
закотви. Капитанът на отбора трябва задължително да
остане на котвата за цялото време, през което
състезателят остава на борда. Неспазването на това
правило води до официално наказание на състезателя и на
капитана.
Ако даден състезател повика охраняваща лодка, той
трябва да закотви своя планшет, като връщането му във
водата става задължително от мястото, където е закотвил
планшета.
Изваждането от състезателя на планшета в лодка посочва
на моторната лодка на неговата страна, че той е
завършил състезанието.
В края на състезанието всеки състезател трябва да
застане върху планшета с незареден харпун, със свалена
маска, в очакване да бъде прибран в морето от служебна
лодка.
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7.3.21

7.3.22
7.3.23
7.3.24

В края на времето, определено по правилник за
продължителност
на
състезанието,
моторните
лодки,
командвани от капитаните на отборите, трябва да бъдат
на пристана, определен от главния съдия.
Всяка закъсняла състезателна лодка се дисквалифицира.
Състезателите трябва да разчитат на собствените си
часовници.
Независимо от това, по време на провеждането на
състезанието охраняващите моторни лодки могат да
осведомяват състезателите за часа, след като часът
предварително им е бил потвърден от Директора на
състезанието.

7.4 Отборно състезание (по страни)
7.4.1
Отборните състезания по страни могат да бъдат проведени
в течение на индивидуалния шампионат и при същата
организация или не.
7.4.2
Когато индивидуалният шампионат и отборният шампионат
по страни се провеждат по едно и също време и при една
и съща организация, отборният шампионат по страни се
провежда след индивидуалните състезания, като между
двата шампионата задължително се предвижда един ден
почивка.
7.4.3
Продължителността на състезанието е 6 часа.
7.4.4
Всеки отбор се състои от трима състезатели.
7.4.5
Състезанието протича по формулата „по двойки”.
7.4.6
На всеки два часа двойката се сменя.
7.4.7
Всеки състезател ще има по 4 състезателни часа – не
повече – по следната примерна схема:
А-В
2 часа
В-С
2 часа
С-А
2 часа
7.4.8
Един ден преди състезанието капитанът на всеки отбор
трябва да представи на международния съдия схемата на
двойките и последователността на влизанията във водата
на двойките. Копие от схемата трябва да бъде дадено на
съдията на лодката.
7.4.9
В началото на състезанието във водата влиза първата
двойка, както е посочено в схемата. В края на двата
часа влиза втората двойка от списъка, след това
третата.
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7.4.10
7.4.11
7.4.12

7.4.13
7.4.14
7.4.15

7.4.16
7.4.17

Съдията на лодката трябва да контролира състезателите и
точното време за всяка двойка.
Веднъж представена, схемата на двойките не може да се
променя.
В случай, че бъде невъзможно във водата да влезе
предвидената в схемата двойка, приспадането на точките
се изчислява на база улова и времената на останалите
две двойки.
Придвижването на състезателите до състезателната зона
става с помощната лодка.
Задължително е наличието на една помощна лодка за всеки
отбор на страна.
В
помощната
лодка
могат
да
заемат
места
само
състезателите, капитанът, съдията на лодката, лодкарят
и лекарят на отбора, ако е редовно записан.
Двойката във водата трябва задължително да има планшет
или буй, както това е предвидено в чл.6.3.
По време на състезанието двамата състезатели в двойката
трябва по всяко време да се следят. Допускането на
отдалечаване поради неспазване от състезателите води до
изключване от състезанието.

8. ОТГОВОРНОСТИ
8.1 Световната
конфедерация
по
подводните
дейности
(CMAS) и организаторите, както и техните представители
и сътрудници, директорът на състезанието и съдиите не
могат да бъдат държани отговорни за щети, които биха
могли да бъдат причинени на оборудването и имуществото
на участниците, нито за злополуките, които биха могли
да се случат на състезателите и на другите участници
поради факта на записването им за участие в спортното
състезание и по-специално в подводните състезания.

Ver. 01-04-2005 (BD-151).
December 2005.
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