НАРЕДБА
за провеждане на първи национален турнир по подводен
риболов за купа “Урдовиза” трети кръг от веригата
“Купа България” 2021год.
гр.Китен
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Състезанието се организира от клуб Марлин, със съдействието на Кметство
Китен.
II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът е насрочен за 10.07.2020 год., в акваторията на гр.Китен и гр.
Приморско. Времетраенето на състезанието – 5 часа, в един състезателен ден.
Разширената зона е с граници боруна на гр. Приморско северна граница и
кръста на с. Лозенец южна граница. От зоната на състезанието се изключват
плажните ивици, зоните на пристанищата и всички тетраподи зад
пристанищата. При вятър със скорост над 5 мет. в секунда състезателната зона
може да бъде намалена. Точните граници на състезателния участък ще бъдат
оповестени от главния съдия преди старта.
Турнирът е индивидуален, с неограничено участие. Резултатите от него отделно
се зачитат като кръг от критериума за купа “България” – 2021 год.

III. НАЧИН НАПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът ще се проведе според действащата наредба за турнирите, валидна за купа
“България”. Състезателите ще бъдат подсигурени с общи лодки за движение
и почивка. За състезателната зона около стария град и яхтеното пристанище в
новия град влизането ще се извърши от брега. Качването за старта в
осигурителните лодки за другите зони от състезателния участък е по свободен
избор. Уловът се носи на кукан, който задължително се привързва към буя. При
вятър със скорост между 5 и 7 метра в секунда влизането във всички зони ще си
извърши от брега /няма да участват плавателни съдове/. При вятър 8 и повече
метра в секунда турнирът ще бъде отложен.

Забранява се:
-Местене на състезатели с лодка по време на състезанието.
- Откачането на буя от състезателя освен при лов в прибоите
при лов в дупки и при възникнала животозастрашаваща ситуация.
- Закачането на рибата на колана, или всяко друго място, различно от
буя
- Ловуването извън обявената зона и извън състезателното
време!
- Предаването на:
- поставена предварително под водата риба/и;
- прехвърляне на риба/и между състезателите;
- риба/и неуловени/и с харпун от самия състезател в рамките н
а състезанието;
-заредени харпуни на борда на лодката;
-заредени харпуни на буя;
- увеличаване по изкуствен начин теглото на рибита

Не спазването на всяко едно от тези условия води до дисквалификация на
състезателя, и последващи санкции въз основа на действащият
правилник за провеждане на турнири на БФПС.
Останалите правила се съблюдават по международния правилник, в т.ч. санкции,
контестации и др.

Решение за точния час на започване се взема съобразно метеорологичните и
организационни условия от ръководството на турнира, с ориентировъчен старт
11:00 ч.
Във всички случаи резултатите от турнира ще се считат за валидни, ако той
е продължил най-малко 3 часа и 20 минути.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всички състезатели, съдии и лодководачи участват на своя отговорност. За
целта те подписват нарочни декларации.
Участници под 18 години не се допускат.
V. КЛАСИРАНЕ

Същото ще се извърши според практиката на БФПС за състезанията за
купа ”България” .
Валидността на уловените риби ще се установява от главния съдия.
Задължителни за всичките състезатели са следните условия:

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, плоскодънни риби и рибата лястовица по време на състезанието.
За други видове риби са в сила следните условия:
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.
За всяка предадена риба над квотата се отнемат от състезателя двете най - големи риби от
съответният 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.

Забранява се влизането в зоната с харпун един ден преди състезанието.
VI. ЯВЯВАНЕ
Състезателите трябва да се явят на 10.07.2020 /събота/ в 09.00 часа в ресторант
Китенска Перла (42.2369067,27.7759561), където ще се извърши пред-състезателен
медицински преглед. Откриване и старт ще бъдат дадени от марината в гр. Китен.
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.
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Основен финансов спонсор на турнира е Кметство Китен.
За състезателите, съдиите, лодкарите и официално поканените лица, на
турнир Урдовиза ще бъде осигурена храна. Всичко извън предвиденото
меню се заплаща допълнително.
Молим председателите на клубове да се свържат най-късно 3 дни преди
обявената дата с нас на телефон 0899089976/0893211999 за уточнение
ориентировъчно броя на състезателите, които ще участват на турнира,
което ще ни улесни организационно относно броя на лодките, храната и
др.
Клуб Марлин-Приморско, със съдействието на кметство Китен.

