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НАРЕДБА
за провеждане на 52-рото държавно първенство по подводен риболов – 2020г.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Петдесет и второто държавно първенство по подводен риболов има за цел излъчването на
личен и отборен държавен първенец. Шампионатът е под покровителството на Община
Несебър, главен спонсор на проявата.
2. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Държавното първенство за 2020г. се организира от Управителния съвет на Българската
Федерация по подводни спортове въз основата на Правилниците на Световната
конфедерация по подводна дейност и настоящата наредба.
Ръководството по време на провеждането му се осъществява от Главен ръководител – г-н
М.Христов-Председател на УС на БФПС, съвместно с г-н Нелко Йорданов, главен съдия
на състезанието и Комисия по жалбите.
3. УЧАСТИЕ
В първенството се допускат клубове по подводни спортове със съдебна регистрация по
ЗЮЛНЦ,членове на БФПС. Приемат се документите само на състезатели, участвали поне в
един официален турнир досега, независимо през коя година. Те трябва да са навършили 18
години. Кандидатите от 16 до 18 години могат да се допускат по изключение, ако
представят нотариално заверено съгласие на родителите.
4. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Държавното първенство се провежда в два дни 5 и 6 Септември 2020/07.09-резервен ден/, като
лично и отборно. Двата дни състезанието е индивидуално и отборно, с времетраене по 5 часа.
При атмосферни или други неблагоприятни условия личното/отборното първенство ще се
счита за валидно ако се е състояло поне в един състезателен ден с времетраене не по-малко от
3 часа и 20 минути. Проявата ще се проведе в акваторията заключена между т.нар. местност
Кладенците на север и пристанището на гр.Ахелой на юг, с изходна база пристанището на гр.
Несебър. Решение за точния час на започване се взима съобразно метеорологичните и
организационни условия от Главния ръководител и Главния съдия. Първенството ще бъде
открито на 5-ти Септември в 10 ч. на пристанището в гр.Несебър. Точните граници на
състезателния участък за всеки състезателен ден ще бъдат оповестявани от Главния съдия , в
подходящ по негова преценка момент.Предварителния медицински преглед ще се проведе на
04/09 от 16:00 часа в ресторант „Старата мелница“,като на техническата конференция от 18:00
часа, всеки отбор трябва да подаде заявка за участие в която да опише отборът и резервните си
състезатели.

5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Всеки отбор в пълен състав е разделен на две двойки, като всяка една разполага със
самостоятелен плавателен съд. Отбор в непълен състав разполага с един плавателен съд.
Участниците се задължават да притежават/ ползват нож с калъф, колан с тока за бързо
освобождаване и индивидуален буй /или планшет/ с минимален обем 10 литра, който да
бъде привързан за колана на състезателя. Откачването на буя от колана на състезателя се
разрешава само в ситуации с риск за здравето и живота на състезателя.
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В случай, когато видимостта въз водата е по-ниска от 5 метра, на спортистите се забранява
да гмуркат на по-малко от 20 метра един от друг.
Уловът се съхранява по време на състезанието единствено прикрепен към буя.
В края на състезанието всеки трябва да се облегне върху своя буй или планшет а харпунът
му да е разреден. Всички двусмислени ситуации, в които състезателите не прилагат докрай
това правило, повличат след себе си дисквалификация.
Разсечена на две риба в резултат на прострелването й се приема за редовна, ако по време
на тегленето Главният съдия прецени, че частите принадлежат на един и същ екземпляр.
Ако не са налице убедителни доказателства за това, рибата се счита невалидна.
Изкуственото увеличаване теглото на рибата води до дисквалификация на състезателя за
цялото състезание. Излизането на брега води до прекратяване на състезанието за деня.
Всяко превишаване на времето за ловуване води до дисквалификация. Състезателите
трябва да разчитат на собствените си часовници.
Разпределението на лодките става по начин, установен на техническата конференция.
6. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Състезатели, съдии, лодководачи и технически лица, участват в първенството на своя
отговорност по отношение на всякакви злополуки.
Организаторите осигуряват лекарски екип с превозни средства по суша и море, апарат тип
„амбу” и медикаменти, леководолаз, средства за радиовръзка, сигнализация и др.
7. ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО
Един отбор на вода се състои от четирима състезатели, но най-малко от двама. Всеки клуб
има право на неограничен брой резерви и подмяна на двама титуляри през втория ден.
Интересите на отбора се застъпват от капитан, който може да е един от участниците.
Отборното подреждане се изчислява от процентния сбор на резултатите на всички
участници в първите два дни. Извършва се класиране за всеки състезателен ден поотделно.
След това резултатът на всеки състезател се трансформира в процент, като се изчислява в
проценти резултатът на всеки състезател по отношение на най-високия индивидуален
резултат за деня. Състезателят, получил най-добър резултат, получава 100 точки. На
следващите състезатели се дават процентни стойности, закръглени до втория десетичен
знак.
Крайното класиране се определя, като се събират процентните резултати за двата
състезателни дни.
При равен брой точки между два или повече отбора, по-предно място заема добилият
повече екземпляри. При ново равенство предно място заема отбора придобил най-тежката
риба.
Отборът победител получава званието "отборен шампион за 2020 година" Състезателите в
отборите до трето място се награждават с отборна купа и лични медали.
8. ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
Класирането за личното първенство се извършва по следната схема: след първия
състезателен ден състезателите биват подредени във временно класиране според
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резултатите им.Към тях се добавят резултатите на състезателите от втория състезателен
ден/ако има такъв/и се получава крайното индивидуалното класиране. Събралият наймного точки става носител на званието "индивидуален шампион за 2020 година". Първите
трима се награждават с купи и медали. Специална купа ще получи състезателя, уловил
най-тежката риба на първенството.
При равенство на точките между двама и повече състезатели се съблюдава принципа при
отборното първенство.
При равенство в спора за най-тежка риба предимство добива приносителят на риба от поредкия вид. Всички трофеи са обезпечени от БФПС. Състезанието е отворено за предметни
и парични награди от фирми и частни лица.

9. ТОЧКУВАНЕ И ЕКОЛОГИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Точкуването на улова ще се извърши по действащата към момента система за точкуване.
I. Група - всички видове кефали, включително пеленгас и тънкоуст кефал (
ешек платерина ).
Минимално тегло 500 гр.
От 375 до 499 гр. - невалидна.
От 0 до 374 гр. - наказателна - отнема 500 т. от състезателя
II. Група - платерина, илария, лефер, паламуд, лаврак, черноморска пъстърва,
скумрия, всички видове попчета, в т. ч. лихнус, скорпена, звездоброец, галя, морски
дракон, смарид, сафрид. В тази категория влизат всички видове риби, неописани
изрично в другите две категории, включително речни риби, уловени в морски води.
Минимално тегло 300 гр.
От 225 до 299 гр. - невалидна.
От 0 до 224 гр. - наказателна - отнема 300 т. от състезателя.
С изключение на рибата Лаврак, за която
Минималното тегло е 1 000 гр.
От 750 до 999 гр. - невалидна
От 0 до 749 гр. - наказателна - отнема 1 000 т. от състезателя
III. Група - всички видове от сем. спаридови, врана, лапина, лабрида, минокоп.
Минимално тегло 300 гр.
От 225 до 299 гр. - невалидна.
От 0 до 224 гр. - наказателна - отнема 300 т. от състезателя.
Максимално тегло за всички групи - 3 000 гр. Всички риби, тежащи повече от 3
000 гр. се приравняват на 3 000 гр.
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Уловен екземпляр се измерва само веднъж, освен ако е възникнало съмнение
относно неговото правилно измерване.
Всеки състезател за 1 грам от всеки уловен валиден екземпляр получава 1 т., но
не повече от 3 000 т. за конкретния екземпляр, плюс:
1. Бонус за точен изстрел, както следва:
За 1-ва група - 100 т.
За 2-ра група - 300 т.
За 3-та група - 600 т.
2. Допълнителен Бонус за вид риба - 500 т., за всеки първи валиден екземпляр
от всеки вид риба.
3. Допълнителен Бонус за изпълнена квота – 1 000 т., за постигнат брой,
определен от квотата, риби от всeки вид.
Квотите са както следва:
За всеки вид риби от 1-ва група - 5 бр.
За всеки вид риби от 2-ра група - 10 бр.
За всеки вид риби от 3-та група - 10 бр.
Забранен е улова на плоскодънни, есетрови, акули, змиорки и морски
лястовици.
За всяка предадена риба над квотата се отнемат от състезателя двете най големи риби от съответната вид.
Всяка риба, качена в лодката, когато се използват плавателни съдове или
извадена на брега, когато не се използват плавателни съдове от състезател, се предава
на съдиите като улов на състезателя.
Премахване на риба от улова на състезателя в лодката или на брега води до
неговата дисквалификация.
10. ЗАЯВКИ, ЯВЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИ.
Клубните ръководства са длъжни да представят , документи за периодичен преглед с
разчетена електрокардиограма,
и списък-заявка с точен състав на отборите и
резервите/ако има такива/.
На състезателите ще бъдат предоставени за подпис нарочни декларации за участието им в
първенството на свой риск и отговорност. Всички ще бъдат подложени на медицински
преглед в упоменатите по горе дата и часове. Недопускането на участник поради
смущения в сърдечносъдовата система или други симптоми, поставящи под заплаха
неговия живот, не подлежи на апелация пред ръководството на шампионата.
На техническата конференция, която ще се проведе на 04.09.2020г. от 18ч. в ресторант
„Старата мелница“ на пристанище Несебър ще се определи броя на редовните клубове,
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отбори и състезатели, след което ще се разгледат текущи въпроси около първенството.
Могат да се обсъдят и проблеми, произтичащи от неясноти в наредбата.
11.ЗАБРАНИ НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ И ЖАЛБИ.
Забранява се влизането на тренировка с харпун в зоната на състезанието в двата дни,
предхождащи състезанието за всички регистрирани във федерацията към момента
състезатели.
Забранява се на всички състезатели, неучастващи в състезанието влизането с харпун
в зоната в дните на състезанието. На състезателите, преустановили участието си след
първия състезателен ден се забранява влизането в зоната на състезанието до
неговото завършване.
Всички нарушения на наредбата и регламента на КМАС се наказват с дисквалификация. За
неупоменати в документите нарушения от по-лек характер е възможна санкция "последно
предупреждение".
Жалби се подават от капитаните в срок до един час след привършване тегленето на рибата
за съответния ден. Възражения за привнесена риба или за изкуствено увеличено тегло се
правят по време на тегленето на самата съдийска маса. Определя се такса в размер на 100
лв., която се връща при уважаване на жалбата. В противен случай тя остава в полза на
БФПС. Сформира се Комисия по жалбите в състав: Главният ръководител, Главният съдия
и трима капитани от отбори, избрани на техническата конференция. Освен разглеждането
на контестации, комисията извършва оглед и дисекции по избор на съмнителни риби,
независимо дали има подаден сигнал.
Ако има тъжба с лични мотиви, но капитанът на отбора отсъства или не я счита за
основателна, състезателят може да я подаде лично по установения в наредбата ред.
12. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Пътните пари, храната и квартирата на участниците, се поемат от съответните клубове.
13. ОБЩИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Ръководствата на клубовете по подводни спортове се задължават да доведат
настоящата наредба до знанието на всички свои членове.
Официалното закриване на Първенството ще се проведе на 06 Септември.
В случай на неблагоприятни хидрометеорологични условия Първенството ще се закрие
с допълнително решение на УС .
23.08 2020г.
- БФПС -
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