ПРАВИЛНИК
за
устройството, категоризацията и годишните оценки на клубовете към
Българската федерация по подводни спортове

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Българската федерация по подводни спортове могат да членуват само клубове
със съдебна регистрация.
2. В едно населено място могат да се учредяват не повече от пет клуба по
подводни спортове.
3. Географският фактор на населеното място не се зачита като предимство или
недостатък на клуба.
4. Членове с различна полова принадлежност са равнопоставени в спортносъстезателната си дейност.
5. Физически лица под 16 годишна възраст не се допускат до членство в
клубовете.
6. Членове от 16 до 18 годишна възраст могат да участват в учебно тренировъчния
процес и в състезания само с нотариално заверено съгласие на родителите.

РАВНИЩА
1. Клубовете в БФПС се диференцират в три категории.
2. В III категория се числят клубове, отговарящи на следните показатели:
- членската им маса не надхвърля 15 души;
- организационният им живот е под две години от датата на приемането
им в БФПС;
- по същество са микроклубове, т.е. развиват само един от подводните
спортове.
2. Към II категория се отнасят клубове, които:
- броят на членовете е между 15 и 25 души;
- организационният им живот надхвърля две години;
- развиват два или повече подводни спорта;
- организатори са на регионални турнири - градски, областни или
кръгове от Купа България;
- имат най-малко 1 щатен или хоноруван треньор /секретар,организатор,
методист/.
3. В I категория фигурират клубове, които:
- броят на членовете превишава 25 души;
- членуват във федерацията най-малко пет поредни години;
- развиват два или повече вида спорт;
- организатори са на регионални турнири;
- имат най-малко 1 щатен или хоноруван треньор /секретар, организатор,

методист/.
- осигуряват учебен процес на членове, чиято възраст е от 16 до 18
години;
- имат изградена съдийска колегия.
5. Преминаването в по-висока категория на клуба става чрез писмена молба до УС
на БФПС. Молбата се разглежда от УС и се взема решение да бъде утвърдена или
отхвърлена.

ГОДИШНИ ОЦЕНКИ
1. След приключване на календарната година УС разглежда резултатите от
реализацията на годишния план и спортния календар.
2. Приноса на клубовете се оценява на равни начала, независимо от категорията,
на която принадлежат. За целта се базират на принципите на низходящата таблица,
използвана за годишната ранглиста.
3. Вземат се предвид следните критерии:
- отборно класиране в държавните първенства;
- индивидуална класация в годишната ранглиста;
- представяне на клубовете в международни клубни турнири;
- организирани от тях турнири брой и качество;
- брой дебютанти по вътрешния спортен календар;
- увеличение на членската маса;
- организационно състояние;
- допуснати нарушения и наложени наказания.
4. УС на БФПС подрежда клубовете по техния национален принос за изтеклата
година. Резултатите се оповестяват.
5. Съобразно възможностите на федерацията, УС присъжда морални и материални
отличия.

София, 09.12.2001г.

