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РЕГЛАМЕНТ
за определяне на международни съдии по подводен риболов
Март, 2003
1. Обект
Задачата на този регламент е да установи условията за определяне международните съдии,
на Световната конфедерация по подводна дейност /КМАС/ за. състезанията по подводен
риболов от нейния, календар. Техните функции и отговорности са уточнени в
Международния правилник. на КМАС за, тази дисциплина.
2. Условия за приемане на кандидати
2.1. Документ за участие на кандидата като състезател в държавни първенства.
2.2. Федерацията в която членува, да е принадлежаща към Спортния комитет на
КМАС повече от 3 години.
2.3. Документ за кандидатура да бъде представен в Секретариата на КМАС от
националната федерация.
2.4. Да има навършени 18 години при представяне на кандидатурата му.
2.5. Да има звание или сертификат за национален съдия по подводен риболов
към федерацията и участие като такъв поне в един държавен шампионат.
2.6. Ако такава титла не е въведена, то съответната федерацията трябва да
представи писмено уверение, че кандидатът е участвал като съдия поне в
едно национално първенство.
3. Условия за придобиване на сертификат като международен съдия
Националните федерации ще бъдат периодично призовавани да внасят кандидатури за
добиване права "Международен съдия, на КМАС по подводен риболов". Същите ще бъдат
разглеждани от Комисията, по подводен риболов към КМАС на основание предвидените
условия в предния раздел. Одобрените лица ще преминат курс, организиран от КМАС. По
възможност същият ще се провежда във времето и мястото на континентален /зонален/ или
световен шампионат. В този курс трябва да се развият темите:
• Функции и отговорности на международния комисар според правилника на КМАС;
• Функции на останалите членове от журито на състезанието;
• Международният правилник по подводен риболов на КМАС - пълно съдържание.
След курса кандидатите ще бъдат освидетелствувани като международни съдии и ще могат
да бъдат назначавани в съответствуващи на квалификацията им турнири.
4. Международни съдии преди 2003 г.
Всички международни съдии, признати от КМАС преди 2003 година и носили тази
отговорност през последните 5 години преди приемането на новия регламент ще бъдат
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автоматично преосвидетелствувани и включени в тази колегия, към която периодично ще
се добавят новите правоспособни съдии,
5. Информационен раздел
Всички международни съдии, включени в колегията, ще получават своевременно следните
документи:
• Международния календар на КМАС;
• Регламентите за международни състезания на КМАС по подводен риболов и
техните евентуални модификации;
• Нарочните регламенти за световно първенство и зоналните шампионати, приети от
КМАС.
6. Актуализация на сертификатите
След въвеждането на настоящия регламент, международни съдии, които не участвуват в
състезания от календара на КМАС в продължение на 5 или повече години са. длъжни да
подновят своята карта. За целта те ще трябва да преминат през курсовете на КМАС,
описани по-горе в раздел трети.
- CMAS -
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