НАРЕДБА
за провеждане на индивидуален турнир по спортен подводен
риболов за купа
„ВАРНА“ – 2019 г.
Турнира се провежда със съдействирто на КМС ВАТУС-ПРО и КВС
ВАРНА
I. Време и място на провеждане:
17.08.2018 г. /събота/,в акваторията на Варненски залив от местност
Карантина /началото на бетонната стена на военното поделение/ до
нос Черноморец /заедно с камъните пред плажа към Паша дере/.
II.Ръководство и организация:
Състезанието се организира от КВС ВАРНА и КМС ВАТУС-ПРО.
Ръководството по време на турнира ще се осъществява от
упълномощени от клубовете и БФПС деятели:
Главен съдия: Стефан Холевич
Делегиран комисар: Пламен Арабаджиев
Турнирът е VI тикръг от надпреварата за купа ,,България” -2019 г.
Времетраене на състезанието е 5 часа в един състезателен ден или
турнира ще се счита за валиден за купа „България“ ако протече
минимум в 2/3 или равно на 3 часа и 20 минути от времето си.
Състезатели, съдии и лодководачи участват в състезанието на своя
отговорност по отношение на всякакви злополуки.
III.Начин на провеждане:

Турнирът ще се проведе според действащата наредба за
турнирите,валидни за купа ,,България”.Състезателите ще бъдат
подсигурени с общи лодки за движение и почивка,лекарски
екип и леководолаз.
Качването за старта в осигурителните лодки е по свободен избор.
Уловът се носи на кукан на буя.
Решение за точния час на започване се взема съобразно
метеорологичните и организационни условия от упълномощените
представители на организатора.
Участниците се задължават да ползват нож с калъф, колан с тока за
бързо освобождаване и индивидуален буй по изискванията на
CMAS, завързан за колана на състезателя. Разкачането от буя е
забранено.
Валидността на уловените риби ще се констатира от Главния съдия
и съдията по улова.
Задължителни за всички състезатели са следните
условия,утвърдени от БФПС :

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:
 Морска врана
- 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.влючително.
Наказателен е всеки екземпляр от 224гр.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 точки на грам тегло и се добавят 300 бонус
точки.
II група
платерина, илария, лефер, лаврак, всички видове попчета,
змарид ,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 екземпляр. Невалидни са екземлярите
между 499 и 350гр. 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 точки 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 точки на всеки грам тегло и
се добавят 300 бонус точки.
Максималния брой точки от един екземплаяр е 5000 точки.
IV. Изисквания към участниците:

Право на участие имат всички състезатели от всички клубове или
дружества, редовни членове на БФПС.
Състезатели под 16 годишна възраст не се допускат за участие в
турнира. Състезатели на възсраст от 16 до 18 години се допускат
след представяне на писмено съгласие, подписано от родителите и
заверено от нотариус.
Състезателите трябва да представят документ за периодичен
годишен медицински преглед и разчетена електрокардиограма.
V. Класиране:
Ще се извърши според практиката на БФПС за състезанията за купа
,,България” и Държавните първенства.
VI. Явяване:
Състезателите трябва да се явят на 17.08.2019г./събота/ в 09.00
часа в местността „Фичоза“ бунгалата-база на Солвей Соди. Тук ще
се извърши и предсъстезателен медицински преглед.
Състезателите ще бъдат посрещнати от представители на
организатора. Очакван старт към 11.00ч.
VII.Финансови условия:
Разходите за храна, нощувка и пътуване са за сметка на
участниците. Разходите за организирането и осигуряването на
състезанието се поемат от организаторите.
15.07.2019 г.
Варна
КМС ВАТУС-ПРО и КВС ВАРНА

