НАРЕДБА
за провеждане на индивидуален турнир по спортен подводен
риболов за купа
„ВАРНА“ – 2021 г.
Турнира се провежда със съдействирто на КМС ВАТУС-ПРО, КПСД
и КВС Варна
I. Време и място на провеждане:
25.09.2021 г. /събота/,в акваторията на Варненски залив от местност
Карантина /началото на бетонната стена на военното поделение/ до
нос Иланджик/заедно с камъните пред плажа към р.Камчия/.
II.Ръководство и организация:
Състезанието се организира от клубовете КПСД , КМС ВАТУС-ПРО
и КВС ВАРНА .
Ръководството по време на турнира ще се осъществява от
упълномощени от клубовете и БФПС деятели:
Главен съдия: Михаил Денев
Делегиран комисар: Ивайло Иванов
Турнирът е последен кръг от надпреварата
за купа,,България”-2021 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.
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,лекар и
леководолаз.
Качването за старта в осигурителните лодки е по свободен избор.
Уловът се носи на кукан,който задължително се закача на буя.
Решение за точния час на започване и провеждане се взема
съобразно метеорологичните и организационни условия от
упълномощените представители на организаторите.
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.
Валидността на уловените риби ще се констатира от Главния съдия
и съдията по улова.
Задължителни за всички състезатели са следните
условия,утвърдени от БФПС :
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 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.

Забранява се влизането в зоната с харпун един
ден преди състезанието.

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.
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 25.09.2021г. /събота/ в 09.00
часа в местността „Черноморец“ хижа Черноморец. Тук ще се
извърши и предсъстезателен медицински преглед. Състезателите
ще бъдат посрещнати от представители на организаторите.
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.
20.08.2021 г.
Варна
КМС Ватус-Про , КПСД , КВС ВАРНА

