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Р Е Г Л А М Е Н Т  
ПО РИБОЛОВ НА ПЛУВКА В СЛАДКИ ВОДИ ЗА ДЕЦА

ОРГАНИЗАЦИЯ
-1-Състезанията се организират от НЛРС-СЛРБ /Съюза на ловците и 
риболовците в България/. Важен принцип при провеждане на състезанията 
е уловената риба да се върне жива обратно във водата след измерване на 
теглото й.
-2- Всяко ЛРС има право да представи няколко отбора от възраствова група. 
Отборът е съставен от толкова риболовци, колкото е определил организатора на 
състезанието. Придружителите на децата нямат право да хрърлят подхранка 
и стръв във водата, да замятат въдици и залагат стръв на куките, да ловят 
риба, както й да държат въдица насочена към водоема по време на 
състезателната част.
-3- Състезанията се провеждат в реки, притоци на реки, канали, язовири и езера. 
Риболовът може да се извършва по цялата ширина на дадения водоем; 
дълбочината трябва да е, доколкото е аъзможно, еднаква по цялото разстояние, 
определено за място на състезанието.

Участниците в състезанията трябва да разполагат с достатъчно място за 
риболов - минимум 10 метра. При изключителни обстоятелства и само с 
разрешението на Съдийската комисия, сектора от 10 м. може да се намали до 8 
метра.

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
-4- Техническата конференция се провежда на място и време, определено от 
организатора на състезанието. Конференцията се води от Главния съдия. 
Исказват се само ръководителите на отборите или техен официален 
представител.

На Техническата конференция може да се избере и ЖУРИ. Съставът на 
журито е минимум 5 човека.



Всички детайли от състезанието, ще бъдат изрично оповестени от Главния 
съдия по време на техническата конференция.

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ
-5- Тегленето на жребия се извършва от ГЛАВНИЯТ СЪДИЯ, негов 
помощник или от ръководителя на състезанието.

Секторите са толкова на брой, колкото е определил организатора на 
състезанието съответно А, Б, В,

Първо се тегли жребий за ред на теглене за всеки отбор. След създаването 
на реда за теглене, следва теглене на състезателите от отбор по сектори.
-6- На реки, притоци и канали, риболовна позиция номер 1 винаги трябва да 
бъде разположена надолу по течението на риболовното място; а неподвижни 
води (изкуствени и естествени езера и др.), позиция номер 1 винаги трябва да 
бъде вляво, като се гледа към водоема, а маркировката да се извършва отляво на 
дясно.
ОБЩИ ПРАВИЛА 
-7-

а- Времетраенето за риболов е от 2 до 3 часа, според решение на 
Техническата конференция.

б- Захранките и стръвта могат да бъдат донесени на състезателя и по време 
на подготовката. Забранява се на риболовците да получават нова стръв и 
захранка по време на състезанието.

в- Всеки състезател трябва да има живарник. Забранено е използването на 
телени живарници.
-8- Съставките на захранките и стръвта трябва да са с естествен произход.
-9- Всеки състезател е длъжен изцяло да спазва регламента на състезанието. 
-10- Риболовните принадлежности трябва задължително да включват: прът, 
плувка. Позволени са само единични куки.
-11- Състезателите могат да монтират колкото въдици пожелаят, но имат право 
да ловят само на плувка с една пръчка по време на състезание и тренировка, с 
монтирана единична кука.
-12- Състезателите и техните придружители могат да използват кепове.
-13- Състезателите имат право на чужда помощ , като само ръководителя има 
право да навлиза в риболовното място на състезатели от своя отбор, в следните 
случаи:
-Счупени елементи на щеката/въдицата, които да се заменят;

-Може да се окаже помощ и за разглобяване и изваждане на заклинили се 
елементи на щеката;
-Подаване на вода на състезателя.



СИГНАЛИ
-14- Състезателите трябва да изчакат първия сигнал, за да навлязат в 
риболовните места; след този сигнал те ще могат да започната да монтират 
принадлежностите си, да измерват дълбочината на водата, да пробват линиите 
си, да приготвят захранките и да спуснат живарника във водата 
указва, че започва контрол на стръвта и захранката.
При втрия сигнал риболовците могат да започнат да хвърлят тежката 
захранка (за това захранване са предвидени до 10 минути).
Третият сигнал дава началото на състезанието, в което състезателите могат да 
използват само леки захранки и то по дискретен начин.
Четвъртият сигнал предупреждава риболовците, че остават не повече от 5 
минути до края на състезанието.
Петият сигнал отбелязва края на състезанието; при този последен сигнал, само 
уловените и извадени от водата риби се зачитат.
ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО
-15- Измерването на теглото се извършва от съдийска комисия, като най-малко 
двама от тях са съдии,

Измерването на теглото се извършва в грамове.
В случай на отрицателно измерване, каквото може да има при улов на 

много дребна риба (кантарът не показва нищо и си стои на нула), риболовците с 
такова претегляне ще бъдат класирани по бройка риби по 1 грам за всяка. 
Риболовеца ще се класира по теглото на бройка, след последният 'класирал се по 
грамаж риболовец в неговият сектор,
-16- Риболовецът трябва да присъства, за да може да контролира измерването и 
да подпише документа, в който се вписва теглото на улова. Възражения могат да 
се подават от състезателя само по отношение на неговата претеглена риба. 
Допуска се повторно премерване на рибата в случай на възразяване и се прима 
вторият резултат без протест, като окончателен
-1 7 - Всички жалби, с изключение на тези, отнасящи се до; класирането, 
трябва да бъдат предадени на Главния съдия или ЖУРИТО в рамките на 1 
час след края! на състезанието, писмено с подробно изложение по въпроса. 
-1 8 - Всички нарушения и предупреждения се съобщават на Главния съдия 
или ЖУРИТО, което е единственият орган с правомощия да налага наказания 
и дисквалификации,
САНКЦИИ
-19-
а- Предупреждение -  жълт картон. /При неспазване на чл. 7 б,в; чл. 8; чл. 9; 
чл. 10; чл. 11 и чл. 147
б- Второ предупреждение {втори жълт картон) -  дисквалификация на 
състезател /при повторно нарушаване по чл 19, ал. а/
КЛАСИРАНЕ



-20- Индивидуално класиране:
- Ще се извърши на база получените наказателни точки и грамаж уловена 

риба. /Пример: Класиралите се на първо място в сектора по грамаж, съответно ще 
получат по 1 наказателна точка, следващите по 2 нак. точки и така нататък./

- В състезанието има 3 сектора, съответо първите 3-ма ще заемат първите 
3 места.

- Риболовецът с най-малък брой наказателни точки и най-много грамаж 
уловена риба ще се класира 1ВИ и така нататък.
-21- Отборно класиране:

Ще се извърши на база сбора на точките от местата в класирането, получени 
във всеки сектор от риболовците от един и същи отбор и сбор от грамажа уловена 
риба. i
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
-2 2 - Абсолютно е забранено е да се поставят състезатели на разстояние, по- 
малко от 25 метра от двете страни в посока от някаква електрическа инсталация 
(електрозахранващи линии, трансформатори, стълбове и др.).
РАЗПОРЕДБИ В СЛУЧАЙ НА ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ
-2 3 - КОГАТО СЕ РАЗРАЗИ ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ ПРЕДИ ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА 
СЪСТЕЗАНИЕТО.
Незабавно спиране ( 18* сигнал от организаторите), всички състезатели трябва да 
се укрият в автомобилите. Забранява се оставането на терена независимо поради 
какви причини. Ако атмосферните условия го позволяват, състезанието се 
възстановява чрез 2ри сигнал, който уведомява състезателите, че могат да се 
върнат на своите позиции; 3™ сигнал, 5 минути ло-късно, дава право на 
състезателите да продължат с риболова.
-24- ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

На всяко състезание първите три отбора и индивидуални победители, се 
награждават с купи съответно за Първо, Второ и Трето място.

ПРИСЪСТВИЕТО НА НАГРАЖДАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ОТБОРИ ИЛИ В 
КРАЕН СЛУЧАЙ НА ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ЖЕЛАТЕЛНО.


