НАРЕДБА
за провеждане на Седемнадесетият национален турнира по подводен риболов за
купата “ Стела Марис ”, първи кръг от надпреварата за купа “ България ” - 2021 г.
( в сила, ако епидемичната обстановка го позволява и доколкото не противоречи на
заповедите свързани с нея, издадени от МС, МЗ и ММС )

Седемнадесетият национален турнир за купа “ Стелла Марис ” се организира
от Сдружение “ Подводни спортове - Свети Никола ” и се съфинансира от г - н Димитър
Василев - Диксъна, собственик на хотел - ресторант “ Стелла Марис ” в гр. Приморско
Той се провежда със съдействието и според правилника за провеждане на състазания
по подводен риболов на БФПС. Състезанието е първи кръг от надпреварата за купа
“ България ” - 2021 г..
Турнирът ще се проведе на 26 юни 2021 г. - събота в акваторията около гр.
Приморско.
За ръководител на състезанието е определен г - н Димитър Василев - Диксъна.
Главен съдия ще бъде г - н Михаил Денев, а дежурен комисар от федерацията - г - н
Ивайло Иванов. Тримата заедно разрешават провеждането му в зависимост от
метеорологичните условия.
Времетраенето на турнира е 5 00 ч. в единствен състезателен ден. Той ще се
счита за валиден ако е протекъл в най - малко 2 / 3 от обявеното времетраене съгласно
международния правилник ( т. 6. 1. 12. ), тоест 3 20 ч.
Разширената зона е с граници н. Маслен нос и носът южно от р. Караагач - виж
картата. Точните граници на състезателния участък ще бъдат оповестени от Главния
съдия преди старта.
Турнирът ще бъде обезпечен с достатъчно лодки, ако отпадне изискването за
спазване на физическа дистанция между хората до деня на провеждане на турнира.
Разпределението по тях ще става по познатия начин.
Стартът ще бъде даден от няколко пункта на брега, определени от главния
съдия, непосредствено преди състезанието, ако не отпадне това изискване.
Допълнително подсигуряване на състезтелите ще се направи чрез дежурен
лекар.
За участие в надпреварата се допускат всички картотекирани подводни
риболовци. Състезатели под 16 години не се допускат до участие. Състезатели от 16 до
18 години се допускат след представяне на нотариално заверено писмено съгласие от
родителите им.

Участниците трябва да се представят в 09 00 ч. в ресторанта на хотела, където,
при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с епидемичната обстановка,
ще се извърши предсъстезателен медицински преглед. За целта са изискуеми
разчетена електрокардиограма и документ за застраховка. Отделно спортистите
подписват декларации за участие на свой риск и отговорност.
Участниците са длъжни да ползват нож с калъф, колан с тока за бързо
освобождаване и буй, съгласно изискванията на КМАС - вместимост не по - малка от 10
литра.
Рибите, според вида им, се разделят на три групи:
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.
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 съответния 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.
Класирането се извършва по установената практика от БФПС. За отличилите се
са предвидени наградни купи, а за всички участници са подсигурени и специални
възпоменателни фланелки.

Организатор:
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