НАРЕДБА
за провеждане на приятелски турнир по спортен
подводен риболов
за купа ’’Есенни пасажи’’
гр.Несебър
23 октомври /събота/ 2021 год.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ
Състезанието се организира от С.К.В.С Месембрия, със
съдействието на община Несебър.

2. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът е насрочен за 23 октомври/събота/2021 год., във
акваторията на гр.Несебър и с.Равда. Времетраене на състезанието
е 5 часа, в един състезателен ден.
Състезанието ще се проведе в разширена зона с граници
Север - Кладенците и Юг – боруна на Равда .
От зоната на състезанието се изключват плажните ивици и
зоните на пристанищата. Границите на състезателния участък ще
бъдат оповестени от Главния съдия преди старта. Те ще зависят от
хидрометеорологичните условия в деня на надпреварата. Турнирът
е индивидуален .

3. 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 почивки,лекарски екип с
линейка и леководолаз. Качването за старта в осигурителните лодки
е по свободен избор. Решение за точния час на започване се взема
съобразно метеорологичните и организационни
условия от
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ръководството на турнира, с ориентировъчен старт – 11 00ч. Под
тяхно влияние главния 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.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСНИЦИТЕ
Всички състезатели, съдии и лодководачи участват на своя
отговорност при злополука от всякакъв характер. За целта, те
подписват нарочни декларации. Участници от 16 до 18 години се
допускат с представяне на нотариално заверено съгласие на
родителите. Всеки състезател е длъжен да представи следните
документи
√ Лична карта
√ Документ за годишен медицински преглед за 2020 год., с
разчетена актуална електрокардиограма

√ Членска карта на БФПС, с платена такса за 2020
год.
5.ОСНОВНИ ПРАВИЛА
Уловът се носи на кукан,който задължително се привързва към
буя.Откачането на буя е позволено,само ако това застрашава живота
на състезателяпри.

ЗАБРАНЯВА СЕ:
-Закачането на рибата на колана,или всяко друго
място,различно от буя!
-Ловуването извън обявената зона,и извън състезателното
време!

-Предаването на:
- поставена/ и предварително под водата риба/и;
-риба/и предадени от други лица;
-риба/и неуловени/и с харпун от самия състезател в
рамките на състезанието!
-заредени харпуни на борда на лодката!
-заредени харпуни на буя!
Останалите правила се съблюдават по международния
правилник, в т.ч. санкции, контестации и др
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Забранява се влизането в зоната с харпун един ден
преди състезанието.
6 .ЯВЯВАНЕ
Състезателите трябва да се явят , на 23 октомври /събота/в 09.00
часа, в кафе-бар ” Мона Лиза ” в стария Несебър, където ще се
извърши пред - състезателен медицински преглед. Отделно
спортистите подписват декларация за участие на свой риск и
отговорност. Автомобилите ще се паркират на северния
паркинг/големият паркинг/ в стария Несебър.

7.ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите за храна, нощувка и пътуване са за сметка на
участниците.
Разходите за организирането и осигуряването на състезанието, се
поемат от организаторите.
8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Основен спонсор на турнира е община Несебър ,ресторант
‘‘IVANOFF‘‘ ‘,бистро,,Джани‘‘,МИРГ-Несебър.

СКВС“МЕСЕМБРИЯ“
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