КПС “Н А Ф Т Е К С” – БУРГАС

НАРЕДБА

за провеждане на републикански турнир по подводен риболов
за купата “ Н А Ф Т Е К С”-2011 г – кръг от веригата
“КУПА БЪЛГАРИЯ-2011 г” – гр. Китен –Приморско-Царево
27 август/събота/ 2011 год.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Състезанието се организира от Клуба по подводен риболов “ НАФТЕКС”-Бургас.
Главен спонсор е КПР”Нафтекс”-Бургас и ”Победа”АД. Наградите на състезанието са
подсигурени от DIVING.BG.
Ръководството по време на турнира се осъществява от главен
ръководител и делегиран комисар от БФСП, Главен съдия от БФПС и други
длъжностни лица, назначени от КПС”Нафтекс”-Бургас.
II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът е насрочен за 27 август /събота/ 2011 г., във акваториата на
гр. Китен-Приморско-Царево, с изходна точка пристанище Китен.
Времетраенето на състезанието – 6 /шест/ часа, в един състезателен ден.
Примерната акватория има за СЕВЕРНА граница -нос”Маслен нос”/камъните пред носа посока
‟Изток‟/ и за ЮЖНА граница –нос”АРАПЯ‟‟/който влиза в състезателната акваториа.От зоната се
изключват акваториата на пристанища Перла,;Приморско и устието на река
„Дяволска”;Китен;Лозенец ;,плажовете – на ММЦ Приморско;Китен –северен плаж/
Зангадора/,Китен южен плаж без устието на река Караач.
Турнирът е индивидуален, само за състезатели платили индивидулен чл.внос на БФПР и
регистрирани в клубове при БФПР. Резултатите от състезанието се зачитат като кръг от
критериума за купа “България”-2011 г.

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Турнирът ще се проведе според действуващата наредба за
турнирите,валидна за купа”България”. Състезателите ще бъдат подсигурени с
общи лодки за движение и почивка, лекарски екип с линейка и леководолаз.
Качването за старта в осигурителните лодки е по свободен избор. Уловът се
носи на кукан, който
задължително се привързва към буя. 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 – 10.30 ч. 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 4 часа.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всички състезатели, съдии и лодководачи участвуват на СВОЯ ОТГОВОРНОСТ
при злополука от всякакъв характер. За целта те подписват нарочни декларации.
Всеки състезател преминава задължителен медицински преглед преди започване на състезанието и
преглеждащия лекар дава задължително становище за допускане на сътезателите до
състезанието.СПИРАНЕТО поради ЗДРАВОСЛОВНИ проблеми ,КАКТО И ЛИПСАТА НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕД.ДОКУМЕНТИ на състезател констатирани ОТ ПРЕГЛЕЖДАЩИЯ
ЛЕКАР И РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО –СЪСТЕЗАТЕЛЯ НЕ СЕ ДОПУСКА 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.
Всеки състезател е длъжен да представи следните документи:
- лична карта
- документ за годишен медицински преглед за 2011 г, с разчетена
Електрокардиограма-направена не повече от ТРИДЕСЕТ дни преди състезанието / валидни за
състезанието след 27.07.2011 г/
- членска карта на БФПС, с платена такса за 2011 г.

V. КЛАСИРАНЕ
Същото ще се извърши според практиката на БФПС за състезанията за
купа “България” и държавните първенства.
Валидността на уловените риби ще се установява от главния съдия.
Задължителни за всичките състезатели са следните условия, утвърдени от БФПС
за 2010 г.
- валидни са екземпляри от 300 и повече грама;
- всяка представена риба под 225 грама отнема от участника 300
точки;
- забранен е уловът на плоскодънни риби ,есетрови риби,акули и змиорки:
- ограничен е уловът на определени риби:
морски врани - 10 броя
спаридови - 5 броя
минокоп - 1 брой
морска лястовица - 1 брой
VI. ЯВЯВАНЕ
Състезателите трябва, да се явят на 27 август /събота/ 2011 г., в 09.00
часа пред ресторант на пристанището КИТЕН в
гр.КИТЕН, където ще се извърши предсъстезателен медицински преглед.
VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите за храна, нощувки и пътуване са за сметка на участниците.Всеки учасник в
състезанието получава рекламна тениска от организаторите.
Разходите за организирането и осигуряването на състезанието се поемат от
организаторите.

Бургас,10.август.2011 г.

КПР „‟ НАФТЕКС”-БУРГАС

