НАРЕДБА
за провеждане на турнир по подводен риболов за купа „Шабла“ –
IV-ти кръг от веригата състезания за купа "България" – 2021 г.
31-ви юли, събота, 2021 г. – с. Тюленово, община Шабла
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.
Състезанието се организира от СНЦ "Морски клуб Портус Кариа", гр.
Шабла, със финансовото съдействие на Община Шабла. Основни спонсори
на събитието освен Oбщина Шабла са: „Джей Пи Сълюшън“ ЕООД, гр.
Каварна; "Видракс" ООД, официален представител на марките Salvimar,
Pathos, Jack Bueno, Sigal и др.; и Хотел-ресторант „Делфина“, с.
Тюленово, който е домакин на събитието.
Ръководството по време на турнира се осъществява от главен организатор
от МК "Портус Кариа" и делегиран комисар от БФПС – г-н Ивайло Иванов.
Главен съдия на състезанието е г-н Георги Доков.
Турнирът се организира, съгласно действащия Правилник за провеждане
на състезания по подводен риболов на БФПС за 2021 г.
2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЗОНА.
Турнирът е насрочен за 31 юли /събота/ 2021 г. с начало 11:00 ч. и ще
се проведе във водите на Черно море най-общо между Бункера на "Нефт и
газ" на север и южния край на археологически комплекс „Яйлата“ (първите
големи отделени камъни след НАР „Яйлата“) на юг, с изходна точка
лодкостоянката на с. Тюленово.
Времетраенето на състезанието е 5 часа в един състезателен ден
(поради влошени метеорологични условия или други форсмажорни

обстоятелства организаторите
състезателното време).
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3. ЯВЯВАНЕ
Състезателите трябва да се явят в 9:00 ч. на 31 юли /събота/ 2021 г. в
хотел-ресторант „Делфина“, с. Тюленово /над лодкостоянката на селото/.
Там ще се извърши регистрацията на състезателите, както и задължителен
предсъстезателен медицински преглед.
4. ПРОГРАМА*
Събитието ще се проведе на 31.07.2021 г. в с. Тюленово!
9:00 ч. - Регистрация на състезателите и медицински прегледи в
хотел-ресторант "Делфина", с. Тюленово;
10:00-10:15 ч. - Откриване на събитието; обявяване на правилата и
състезателната зона от главния съдия (на площада на с. Тюленово над
лодкостоянката);
10:15 - 10:45 ч. - Екипиране на състезателите и разпределяне по лодки;
11:00 ч. - Обявяване на старта (пред канарата на Тюленовския залив);
16:00 ч. - Край на състезанието;
16:00 - 16:50 ч. - Предаване на улова и изчакване на лодките със
състезатели;
17:10 ч. - Мерене на улова в хотел-ресторант "Делфина";
17:50 ч. - Обявяване на резултатите и награждаване на победителите;
18:00 ч. - Официално закриване на състезанието.
* Програмата е ориентировъчна и може да претърпи промени в
зависимост от обстоятелствата.
5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът ще се проведе според действащата наредба за турнирите,
валидна за купа ”България”. Състезателите ще бъдат подсигурени с общи
лодки за движение и почивка, лекарски екип и дежурен водолаз.
Турнирът е индивидуален, с неограничено участие за всички състезатели
на клубовете, регистрирани към БФПС.
Ще бъдат осигурени достатъчен брой лодки, които да извозят всички
желаещи състезатели до избраните от тях зони за ловуване.

При скорост на вятъра над 6 м/с и образуването на вълни, които
биха възпрепятствали безопасното придвижване с лодки, състезанието
може да се проведе и от брега с няколко точки на влизане и/или при
намалена състезателна зона.
През цялото време на турнира ще има специализирана осигурителна лодка
с медицинско лице, съдия и екипиран водолаз, която ще обикаля обявената
състезателна зона, с цел да се окаже помощ на състезателите при
необходимост, да се следи за спазването на правилника и да се наблюдава за
промени в метеорологичните условия.
Решение за точния час на започване се взема съобразно метеорологичните
и организационни условия от ръководството на турнира, с ориентировъчен
старт 11.00 ч. Под влияние на гореспоменатите условия главният съдия може
преди старта да внесе промени във времетраенето и в границите на
състезателния участък. Във всички случаи резултатите от турнира ще се
считат за валидни, ако той е продължил най-малко 3 часа и 20 мин. (2/3
от предвиденото първоначално времетраене).
6. 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/настойниците.
Всеки състезател е длъжен да представи при поискване следните
документи:
- лична карта или друг удостоверяващ самоличността документ със
снимка;
- документ за годишен медицински преглед за 2021 г.;
- разчетена актуална електрокардиограма;
7. 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;
- Всякаква допълнителна екипировка, позволена от международния
правилник на КМАС.
8. ОСНОВНИ ПРАВИЛА
Уловът се носи на кукан, който задължително се привързва към буя.
Откачането на буя е позволено само при обстоятелства, застрашаващи
безопасността и здравето на състезателя!
ЗАБРАНЯВА СЕ:
- Влизането в състезателната акватория с харпун и улова на риба в
деня преди състезанието (в случая 30.07.2021 г.)!!!
- Закачането на рибата на колана или всяко друго място, различно от буя!
- Премахване на риба от улова на състезателя в лодката или на брега!
- Ловуването извън обявените зони и извън състезателното време!
- Предаването на:
-поставена предварително под водата риба;
-риба/и, уловена/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!
За неспазването на забраните и правилата се предвиждат санкции и
дисквалификация на състезателя/ите, извършил/и нарушението!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е:
- Да се спазва дистанция между състезателите минимум 10 метра;
- Изплуването при първите звуци на наближаваща лодка;
- Да сте винаги наясно за местополжението 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 с цел Вашата безопасност;
Останалите правила се съобразяват и съблюдават, съгласно
международния правилник на КМАС, в т.ч. санкции, контестации и др.
9. ТЕГЛЕНЕ НА УЛОВА
Валидността на уловените риби ще се установява от главния съдия или от
съдия по улова, в случай, че има такъв назначен.
Уловен екземпляр се измерва само веднъж, освен ако е възникнало
съмнение относно неговото правилно измерване.
Рибите, според вида им, се разделят на три групи:
I. Група - всички видове кефали, 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, 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.

Изключение за рибата Лаврак - минималното тегло е 1000 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 екземпляр за всички групи - 3 000 гр. Всяка риба,
тежаща повече от 3 000 гр. се приравнява на 3 000 гр.
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 уловът 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.КЛАСИРАНЕ
Класирането ще се извърши според практиката на БФПС за състезанията
за купа “България”.
Подреждането в крайното класиране се изчислява на база процентно
съотношение на точките на конкретния състезател спрямо точките на найдобрия състезател за деня. Формулата изглежда по следния начин:
точките на състезателя Х 100
точките на победителя за деня
Победителите ще получат предметни награди и трофеи.
11.ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите за храна, нощувки и пътуване са за сметка на участниците.
Разходите за организирането и осигуряването на състезанието се поемат от
организаторите.
12. КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ
С цел по-добрата координация и организация на състезанието, ние от

МК „Портус Кариа” ще сме благодарни, ако до 3 календарни дни преди
състезанието Председателите на клубове подадат към нас информация за
броя състезатели от всеки клуб, които ще вземат участие в надпреварата. За
целта можете да се свържете с нас на тел. 0888/977-009 или да пишете на
електронната ни поща portuscaria@gmail.com. Също така можете да се
свържете с нас при необходимост от съдействие за настаняване или други
въпроси, касаещи престоя Ви община Шабла. Благодарим за разбирането!
13.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Домакинът и основен спонсор на събитието хотел-ресторант„Делфина“
ще предложи на състезателите, съдиите, лодкарите и организаторите
безплатно меню, включващо храна и напитки. Всичко извън предвиденото
меню се заплаща допълнително.
Ще бъдат раздадени и предметни награди за първите 10 състезатели,
които са осигурени от „Джей Пи Сълюшън“ ЕООД, гр. Каварна.
Организаторите от МК "Портус Кариа" ще раздадат възпоменателни
фланелки на всички участници и посетители, също така ще се погрижат да
има достатъчни количества вода в малки бутилки на съдийската лодка за
състезателите.
За улеснение на състезателите и посетителите по-долу има приложени
линкове и телефони за връзка с места за настаняване в района на Община
Шабла.
Хотел-ресторант „Делфина“, с. Тюленово:
http://tyulenovo.info/delfina/

0885/095931, 0878/308-112

За други места за настаняване:
http://www.shabla.be
http://tyulenovo.info

