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П Р А В И Л Н И К   
ЗА   

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ДЪРЖАВНОТО  ПЪРВЕНСТВО  ПО  

СПОРТЕН  РИБОЛОВ  „НА  ДЪНО ”  ЗА  ХОРА  СЪС  

ЗРИТЕЛНИ  УВРЕЖДАНИЯ  

С настоящият правилник се установяват условията и редът за провеждане на 
държавното първенство по спортен риболов „на дъно” за хора със зрителни 
увреждания.  

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В първенството могат да участват състезатели, които са картотекирани във 
Федерацията. 

1.2. Притежанието на билет за риболов е задължително. 

1.3. Всеки отбор се състои от трима състезатели и един придружител 

1.4. Състезанията са отборни, а класиранията са отборни и индивидуални. 

1.5. Времетраенето на състезанието се определя за всяко състезание 
индивидуално, с оглед на метеорологичните условия – до 4 часа. 

1.6. Преди старта се осигуряват 30 минути за подготовка и подхранка. Времето 
започва да тече след заемане на местата от всички състезатели и след като 
главният съдия е дал начален сигнал. 

1.7. Организаторите са длъжни да подсигурят главен съдия и секторни съдии. 
Секторният съдия контролира и записва броя и вида уловена риба. 

1.8. Секторите се определят от главния съдия. 
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1.9. Броят на коридорите във всеки сектор се определя според броя на 
участващите отбори . 

1.10. Според релефа на водоема може да се прилагат два варианта:  

А – всеки отбор да формира сектор със свои състезатели.  

Б – във всеки сектор по един състезател от различен отбор. 

Решение за избор на вариантите се взема на техническа конференция от 
главния съдия и капитаните на отбори. 

1.11. Чрез жребий се определят състезателите или отборите във всеки сектор. 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ 

2.1. Всеки участник в състезанието е длъжен да се яви с технически изправна 
въдица, повод до 2 куки и приспособления безопасни за другите 
състезатели. Сигнализаторът за кълване на рибата може да бъде звуков 
(електронен или механичен) или на усещане влакното с пръст (да не се 
следи с очи). 

2.2. Всеки състезател трябва да се яви с кеп и живарник. 

2.3. Уловената риба се слага само в живарника. 

2.4. Състезателят безусловно трябва да спазва територията на своя коридор. 

2.5. Ако при замятане на стръвта във водата бъде нарушен съседен коридор, 
състезателят е длъжен незабавно да извади стръвта и да заметне на ново. 

2.6. Всеки е длъжен незабавно да извади своята стръв, когато в съседен коридор 
се изважда уловена риба с по-големи размери с цел избягване евентуално 
оплитане на линиите (влакната). 

2.7. Състезателят сам засича и изважда уловената риба. Помощ може да получи 
само при кепчосване когато рибата е с по-голям размер. 

2.8. Състезателят сам подсигурява стръв и подхранка. 

2.9. При подаване на команда за край на състезанието, състезателят е длъжен 
незабавно да извади стръвта на брега. 

2.10. Уловът се занася за измерване задължително с живарника. 
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2.11. Измерването и отчитането на улова се извършва по реда на секторите от-
главния съдия в присъствието на секторния съдия,водача на отбора и 
състезателя. 

2.12. Състезател или съдия, видимо употребил или употребяващ по време на 
състезанието алкохол, се дисквалифицира. 

3. ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ 

3.1. Всеки състезател има право на добре маркиран и обезопасен коридор, в 
който присъствието и преминаването на публика и странични лица е 
забранено. 

3.2. Разрешава се носенето на резервна въдица и макара.  

3.3. Всеки състезател има право да поиска помощ при определяне посоката на 
замятане на стръвта и при загребване с кепа на по-голяма риба.  

4. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ СЪДИЯ 

4.1. Да организира и ръководи съдийския състав. 

4.2. Да следи за спазването на правилата при провеждане на състезанието 

4.3. Да извърши теглене на уловената риба от състезателите и подготви 
документацията за крайното класиране 

4.4. Да обяви крайното класиране и предаде копие от документа за крайното 
класиране на организатора на мероприятието. 

Настоящият правилник е утвърден от УС на ФСХЗУ на 31 май 2014 г. 
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