НАРЕДБА
за провеждане на индивидуален турнир
по спортен подводен риболов за купа „Каварна“ кръг от веригата състезания за купа “България” 2019г.,
27.07.2019г. /събота/ в гр. Каварна.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Турнира се организира от КВС „БАЛТЕК” със съдействито на Община
Каварна. Ръководството по време на турнира ще се осъществява от
упълномощени от клуба и БФПС лица.
2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът е насрочен за 27.07.2019г. /събота/ в акваторията на гр. Каварна.
Разширените граници са - нос Калиакра на Север и Юг - преди плажа
Тракийски скали, с. Божурец.
От зоната на състезанието се изключват плажните ивици и части от зоните
на пристанищата. Картата на зоната, забранените участъци и най-краткият
път от входа на града до мястото за среща е на следният уеб адрес:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nUhIHC0VpAbTxuQRvduYWo1
KtEX-rbxW&ll=43.41000894507496%2C28.371980131029886&z=13
Точните граници на състезателния участък ще бъдат оповестени от Главния
съдия преди старта. Те ще зависят от хидрометеорологичните условия в
деня на надпреварата.
3. ЯВЯВАНЕ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Състезателите трябва да се явят в 09.00 часа в заведение “Роял Бийч
Каварна” на крайбрежната зона на града до първа буна (посочено е на
картата). Там ще се извърши и медицински преглед преди състезанието.
Поради ограниченият брой паркоместа е препоръчително състезателите
да не закъсняват за часа на явяване. Турнирът ще се проведе според
действащата наредба за турнирите, валидни за купа “България”.
Състезателите ще бъдат подсигурени с общи лодки за движение и почивки,
лекарски екип и леководолаз. Качването за старта в осигурителните лодки е
по свободен избор. Решение за точния час на започване се взема съобразно

метеорологичните и организационни условия от ръководството на турнира,
с ориентировъчен старт – 11 00ч. Под тяхно влияние главния съдия може
преди старта да внесе промени във времетраенето и в границите на
състезателния участък. Времетраенето на състезанието е 5 часа в един
състезателен ден или турнира ще се счита за валиден ако протече най-малко
3 часа и 20 минути (2/3 от предвиденото).
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всички състезатели, съдии и лодководачи участват доброволно и на
собствена отговорност, като организаторите не носят вина при злополука от
всякакъв характер. За целта те подписват нарочни декларации, които ще
бъдат предоставени преди старта на състезанието. Състезатели под 16
години не се допускат! Участници от 16 до 18 години се допускат с
представяне на нотариално заверено съгласие на родителите.
Всеки състезател е длъжен да представи следните документи:
- лична карта или друг удостоверяващ самоличността документ със
снимка
- документ за годишен медицински преглед за текущата година, с
разчетена актуална електрокардиограма
- членска карта на БФПС или доказателство за платен годишен членски
внос за текущата година.
5. ПОЗВОЛЕНА ЕКИПИРОВКА
Позволява се използването на следната екипировка: харпун - ластичен,
ролков или пневматичен, който се зарежда единствено от състезателя без
помощ от други лица; плавници; маска; шнорхел; колан за тежести с тока за
бързо освобождаване; допълнителни тежести - жилетка с тежести и тежести
за крака; ръкавици; неопренов костюм; буй; нож; кукан за риба; фенер;
водолазен компютър или часовник; подводна камера.
6. ОСНОВНИ ПРАВИЛА
Уловът се носи на кукан, който задължително се привързва към буя.
Откачането на буя е забранено, с изключение на възникнала
животозастрашаваща ситуация.
ЗАБРАНЯВА СЕ:
- Влизането в състезателната акватория с харпун и улова на риба в
деня преди състезанието!

- Закачането на рибата на колана или всяко друго място, различно от буя!
- Ловуването извън обявените зони и извън състезателното време!
- Предаването на:
- поставена/и предварително под водата риба/и;
- риба/и, предадена/и от други лица;
- риба/и неуловена/и с харпун от самия състезател в рамките на
състезанието!
- Използването на експлозиви, мрежи и други методи за улов на риба,
освен отсрелване с харпун!
- Заредени харпуни на борда на лодката!
- Заредени харпуни на буя!
- Използването на средства за дишане със сгъстен въздух под налягане!
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е:
- Да се спазва дистанция между състезателите минимум 10 метра;
- Изплуването при първите звуци на наближаваща лодка;
- Да сте винаги наясно за местоположението си и отстоянията спрямо
другите състезатели, особено при мътна вода и/или мъгла; - в случай на
мътна вода и/или гъста мъгла да не откачате буя от себе си, освен ако такова
действие не е крайно необходимо;
Останалите правила се съобразяват и съблюдават, съгласно международния
правилник на CMAS, в т.ч. санкции, контестации и др.
7. КЛАСИРАНЕ
Класирането ще се извърши според практиката на БФПС за състезанията за
купа “България” и държавните първенства. Валидността на уловените риби
ще се установява от главния съдия. Задължителни за всички състезатели са
следните условия, утвърдени от БФПС за текущата година.
Разрешени и забранени за улов риби. Ограничения.
По екологични съображения, и предвид намаляващата популация на някои
видове риби в Черно море, е в сила забрана за улов на змиорки, акулови,
есетрови и плоскодънни риби по време на състезанията. За други видове
риби са в сила следните ограничения за брой екземпляри:
- морски врани - 10 броя
- спаридови - 5 броя
- минокоп - 1 брой
- морска лястовица - 1 брой
Всички неупоменати в тази точка риби са разрешени за улов и няма
ограничения за брой екземпляри.

Точкуването се формира по следния начин:
Всички разрешени за улов риби са разделени в 3 /три/ категории в
зависимост от трудността на тяхното улавяне и носят на състезателя
различен брой точки, а именно:
I група
- всички видове кефали, включително пеленгас и тънкоуст кефал,
наричан още ешек платерина. Валидни са всички екземпляри с
тегло от 300 гр. включително и повече. Невалидни са екземплярите
с тегло от 225 до 299 гр. включително. Наказателен е всеки
екземпляр от 224 гр. включително и по-малко и носи наказание от
минус 300 /наказателни/ точки.
Точкуването се прави като за всеки валиден екземпляр се
начислява по 0.5 /нула цяло и пет/ точки на грам тегло и се добавят
300 бонус точки.
II група
- платерина, илария, лефер, лаврак, всички видове попчета, смарид,
сафрид, скорпид, морски дракон, звездоброец, скумрия, морска
лястовица и други незабранени видове, /вкл. сладководни риби/
неупоменати изрично в групи I и III. За видовете риби от тази
група, с изключение на лаврак, са в сила същите тегловите граници
за валидни, невалидни и наказателни екземпляри, като за видовете
риби включени в I група. Само за рибата лаврак валидни са
екземпляри с тегло от 500 гр. и повече, като бонус точките са 500 за
всеки валиден екземпляр. Невалидни са екземплярите между 499 и
350 гр. включително, а наказателни са тези с тегло от 349 гр. и
по-малко, като всеки наказателен екземпляр носи съответно минус
500 /наказателни/ точки.
Точкуването се прави като за всеки валиден екземпляр се
начисляват по 1 /една/ точка на всеки грам тегло и се добавят 300
/за лаврак 500/ бонус точки.
III група
- морска врана, лапина, лабрида, минокоп и всички подвидове от
семейство спаридови. За всички видове риби от тази група са в сила
същите тегловите граници за валидни, невалидни и наказателни
екземпляри като за видовете риби включени в I група.
Точкуването се прави, като за всеки валиден екземпляр се
начисляват по 1.5 /една цяло и пет/ точки на всеки грам тегло и се
добавят 300 бонус точки. Максималния брой точки от един
екземпляр не може да надхвърля 5300 точки.

Подреждането в крайното класиране се изчислява на база процентно
съотношение на точките на конкретния състезател спрямо точките на найдобрия състезател за деня.

8. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите за храна, нощувка и пътуване са за сметка на участниците.
Разходите за организирането и осигуряването на състезанието се поемат от
организаторите.
9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Клубовете могат да участват със собствени лодки, за което молим
организаторите да бъдат уведомени няколко дена преди състезанието.
Основен спонсор на турнира е Община “Каварна”.
Призьорите ще получат купи и материални награди, последните
предоставени от фирма Vidrax SUB - дистрибутор за България на марките
Pathos, Salvimar, Meandros, MVD, XDIVE, COMER Aquascooter, Dunlop,
Primeline, Free-Sub, Jak Boeno, Leaderfin, Seabike и др.
За състезателите и съдиите е осигурена храна и напитки. Всичко извън
предвиденото меню се заплаща допълнително.
Молим председателите на клубове да се свържат най-късно 3 дни преди
обявената дата с организаторите за уточнение на ориентировъчен броя на
състезателите, които ще участват на турнира, което ще улесни
организацията на броя лодки, храна и др.

КВС „БАЛТЕК”

