НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ДИНАМИЧНА
СТРЕЛБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 1. Състезанията по динамична стрелба в Република България се
организират и провеждат в съответствие с правилниците на Международната
конфедерация по динамична стрелба – IPSC и настоящата наредба.
Чл. 2. Администрирането, контрола и обявяването на класирания на
състезанията по динамична стрелба в Република България се осъществява от УС на
БФДС и Регионалния директор на IPSC.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА.

Чл. 3. Състезанията по динамична стрелба са организирани спортни
мероприятия, които са санкционирани от БФДС и Регионалния директор на IPSC и чрез
които се цели:
1. Да се излъчат национални шампиони по динамична стрелба в различните
дивизии, категории и дисциплини за спортно-състезателната година.
2. Да се извърши подбор на състезатели за националните отбори по
динамична стрелба в различните дивизии, категории и дисциплини.
3. Да се повиши нивото на спортно майсторство на всички състезатели за
успешно представяне в международни първенства и турнири.
4. Да се осигури подготовка и овладяване на динамичната стрелба от деца и
възрастни.
5. Да се развива и популяризира спорта динамична стрелба, като средство за
физическото и духовното развитие на нацията и като средство за развитие
на масовата физкултура.
6. Да се опознават и прилагат световните постижения в спортната подготовка и
да се прилагат правилата и нормите за развитието на динамичната стрелба.
III.

УСЛОВИЯ, ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН
ШАМПИОНАТ И СЪСТЕЗАНИЯ.

Чл. 4. Националният шампионат се състои от включените в годишния Спортен
календар състезания по динамична стрелба в приетите дивизии, категории и
дисциплини.
Чл. 5. Годишният Спортен календар на БФДС и броят на състезанията, които
формират резултатите за определяне на крайно годишно класиране по дивизии,
категории и дисциплини се приемат от ОС на БФДС преди началото на сътезателната
година.
Чл. 6. Съставът на националните отбори за участие на международни турнири
от трето и по-високо ниво се определя УС на БФДС.
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IV.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ДИВИЗИИ, КАТЕГОРИИ И ДИСЦИПЛИНИ.

Чл. 7. В Националният шампионат по динамична стрелба право на участие имат
всички отбори и състезатели на лицензирани спортни клубове по динамична стрелба,
които са редовно картотекирани за текущата година съгласно Наредбата за
картотекиране и трансфер на състезателите в БФДС.
Чл. 8. Некартотекирани състезатели, членове на лицензирани клубове или
други лица извън лицензираните клубове имат право да участват само в състезания от
I-во ниво и в семинари.
Чл. 9. Всеки състезател има право да участва в състезания от II-ро и по-високо
ниво само, ако е преминал успешно изпитите за безопасност на БФДС.
Чл. 10. Всеки състезател има право да участва за класиране в едно състезание,
включително и за годишно класиране само в една дивизия. Всеки състезател има
право да участва във всички дивизии за отделните състезания съобразно вида на
използваното оръжие, като само първото му участие се взема за класиране.
Чл. 11. Националният шампионат, състезанията, семинарите и стрелковите
срещи по динамична стрелба се провеждат в съответствие с определените дивизии,
категории и дисциплини по динамичана стрелба съгласно действащите правилници на
Международната конфедерация по динамична стрелба – IPSC.
V.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Чл. 12. (1) Регистрацията за участие в състезание по динамична стрелба и
заплащането на таксите става според изискванията и регламента на организатора.
(2) УС на БФДС може да промени изискванията и регламента за регистрация,
които са определени от организатора на състезанието в случай, че същите не са
съобразени с разпоредбите на Устава, наредбите и правилниците на БФДС.
Чл. 13. Всеки състезател получава инструктаж и подписва декларация в деня на
състезанието, че е запознат с Правилника за безопастност на БФДС.
Чл. 14. Оръжията на състезателите трябва да са обслужени, надеждни и
безопасни и да отговарят на всички изисквания на съответната дивизия съгласно
правилниците на Международната конфедерация по динамична стрелба – IPSC.
Чл. 15. Всеки регистриран за състезанието състезател е задължен да присъства
на инструктажа за всяка отделна стрелкова сцена, в противен случай не се допуска до
упражнението.
Чл. 16. В случаите, когато състезателят е непълнолетно лице, същият трябва
да бъде придружаван от родител (настойник) или треньор, като в този случай, лицето
задължително представя на организатора при регистрацията си нотариално заверено
съгласие от двамата родители за участие в състезания по динамична стрелба.
Чл. 17. Състезатели започнали шампионата в дадена категория и навършили
необходимите години, имат право да довършат шампионата в същата категория или
да преминат в друга, като резултатите им за крайното годишно класиране се
преизчисляват съответно.
VI.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА.

Чл. 18. (1) Планирането на състезания по динамична стрелба се осъществява в
съответствие със Спортния календар на БФДС след подаване на предварителна
заявка от Председателите на клубове.
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(2) Заявката се прави не по късно от 31.12 за настоящата година.
(3) Спортния календар за състезателната година се приема от ОС на БФДС не
по късно от 31.01. за съответната година. Датите, местата за провеждане и клубовете
организатори за състезанията от Националния шампионат се посочват в Спортния
календар на БФДС за всяка календарна година.
Чл. 18. (1) Официалните длъжностни лица на състезанията, включени в
Спортния календар се назначават от организатора на състезанието.
(2) Официалните длъжностни лица ръководят състезатението и отговарят за
протичането му съгласно изискванията.
(3) Официалните длъжностни лица на състезанията по динамична стрелба са:
1. Директор на състезанието (Мач Директор).
2. Главен съдия (Рейндж Мастър).
3. Статистик на състезанието (Статс офисър).
4. Съдии (Чийф Рейндж Офисър).
5. Помощник съдии (Рейндж Офисър).
6. Техническо лице по поддръжка и материално осигуряване (Куотър мастър).
7. Медицинско лице.
Чл. 19. В десет дневен срок след приключване на състезанието Директорът на
състезанието е задължен да представи на УС на БФДС официалните протоколи и
личния си доклад.
Чл. 20. Съдии на състезанията по динамична стрелба могат да бъдат само
правоспособни лица, притежаващи необходимия съдийски сертификат, заверен от
Председателя на съдийската колегия към БФДС.
Чл. 21. (1) Всички разходи за подготовка и участие на състезателите в
състезанията по динамична стрелба са за тяхна сметка и/или за сметка на клубовете, в
които членуват.
(2) Всякакви възнаграждения и/или възстановяване на разходи на длъжностните
лица се изплащат по усмотрение и за сметка на организатора.
(3) Официалните длъжностни лица не дължат такса участие за състезанието, в
което са ангажирани.
Чл. 22. Организаторът на състезанието е длъжен:
1. Да предостави за одобряване от Регионалния Директор регламента на
състезанието и стрелковите сцени в срок от най-малко 15 дни преди датата
на състезанието.
2. Чрез съдииската комисия на БФДС
правоспособни съдии за състезанието.

да

осигури

назначаване

на

3. Да осигури нормални и равни състезателни условия за всички отбори и
участници.
4. Да осигури и предостави на съдийското ръководство годни технически
средства, като при липсата на такива да уведоми ръководството на БФДС за
осигуряването им.
5. Да осигури възможност за премач за съдииския състав и официалните лица.
6. Да осигури подходящо място и условия за работа на Статистика на
състезанието.
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7. Да подсигури състав и подходящо място за заседаване на Арбитражна
комисия и да осигури огласяването на решенията по контестациите.
8. Да обезпечи сигурността на състезанието, като осигури необходимото
оборудване и присъствието на медицинско лице, което да бъде на
разположение по време на премача и на самото състезание.
9. Да изготви поименен списък по групи (скуадове), категории и дивизии и да го
публикува по възможност на интернет страниците на турнира или на БФДС и
задължително на информационното табло на стрелбището.
10. Да осигури изпълнението на церемониите за откриване, награждаване и
закриване на състезанието.
11. Непосредствено след приключване на упражненията задължително да
размножи официалните протоколи с резултатите на състезателите и да ги
обяви на видно за всички участници място за верифициране.
12. Да предостави официалните резултати на официалните лица в срок до един
час след предаване на резултатите за верифициране.
Чл. 22. Състезателите, които участват в състезанието са длъжни:
1. Да участват в церемониите по откриване, награждаване и закриване на
състезанието.
2. Да спазват стриктно всички разпоредби и инструкции на длъжностните лица
и да се подчиняват безусловно на командите на съдиите.
3. Да спазват състезателния етикет и да имат спортсменско отношение към
другите участници и зрителите.
4. Да не извършват действия, които са в разрез с общо приетите норми на
поведение, и с които може да бъде застрашен или уронен авторитета на
БФДС и престижа на спорта преди, по време и след самото състезание.
Чл. 23. (1) При нещастни случаи, произшествия, аварии, природни бедствия и
други обстоятелства, които затрудняват нормалното протичане на състезанието,
същото се спира до нормализирането на обстановката, като по преценка на
съдийското ръководство може да се прекрати окончателно.
(2) Експертизи (технически, медицински и други) се правят на място с искане до
Директора на състезанието. Решенията за всеки конкретен случай се вземат от
съдийското ръководство.
VII.

КЛАСИРАНЕ.

Чл. 24. Класирането за всяко отделно състезание по динамична стрелба е
индивидуално и отборно по дивизии, категории и дисциплини.
Чл. 25. Отборите във всяка дивизия или категория се състоят от минимум три и
не повече от четири състезателя.
Чл. 26. На база класиране на отделните състезания от Спортния клендар,
БФДС извършва годишно класиране по дивизии, категории и дисциплини, което е
валидно за Националния шампионат.
Чл. 27. (1) Годишното класиране за Националния шампионат се изготвя от
Съдийската колегия и се одобрява от УС на БФДС.
(2) При наличие на несъответствия между резултатите от отделни състезания и
преизчисления (кумулативен) резултат за годишно класиране, УС на БФДС не
одобрява годишното класиране за Националния шампионат.
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Чл. 28. (1) УС на БФДС има право да елиминира резултатите на отделен
състезател и да го изключи от годишно класиране за Националния шампионат, ако се
установи допълнително, че същите са неправилно изчислени или са постигнати
вследствие на неспортсменско поведение, което не е било своевременно констатирано
и санкционирано по време на самото състезание.
(2) УС на БФДС може да елиминира резултатите на отделен състезател и да го
изключи от годишно класиране за Националния шампионат и в случаите, когато
същият с действията си и/или с друго свое поведение, което е в разрез с общо
приетите норми е застрашил или е уронил авторитета на БФДС и престижа на спорта.
VIII.

НАГРАДИ.

Чл. 29. Организаторът на всяко състезание осигурява за награди минимум
медали и/или грамоти за класиралите се на първите три места в дивизия при минимум
10 участника, в категория при минимум 5 участника и отборно при минимум три отбора
в съответната дивизия и/или категория.
Чл. 30. (1) БФДС осигурява наградни знаци за комплексните крайни победители
във всяка дивизия, категория и дисциплина от Националния шампионат.
(2) УС на БФДС може да одобри и допълнително награждаване за отделни
състезания и за Националния шампионат на и от спонсори и официални лица.
IX.

КОНТЕСТАЦИИ.

Чл. 30. (1) Жалби, контестации и възражения по време на състезание се
разглеждат съгласно правилниците на Международната конфедерация по динамична
стрелба – IPSC.
(2) Жалби и възражения, които не са направени по време на състезание се
разглеждат в рамките на компетенциите на Комисията по етика и на Дисциплинарната
комисия към БФДС.
X.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1. Настоящата Наредба е приета с протокол от заседание на УС на БФДС от
18.01.2010 г. и влиза в сила от датата на приемането и.
§2. Настоящата Наредба отменя всички съществуващи до тази дата други
правилници и наредби за организиране и провеждане на състезания по динамична
стрелба в Република България .
УС на БФДС
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