
 

 

НАРЕДБА 
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПЪРВЕНСТВА И 

РЕГАТИТЕ ПО ВЕТРОХОДСТВО 

 

 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Националните първенства и регати по ветроходство, наричани по-долу за краткост прояви, имат за цел 

да развиват ветроходния спорт на национално равнище и да подготвят талантливи спортисти, които да 
представят Република България в международни регати, Световни, Европейски, Балкански и 
Регионални първенства и Олимпийски игри. 

1.2. Проявите имат за цел да популяризират ветроходния спорт в Република България. 
1.3. Проявите имат за цел да излъчат националните шампиони по ветроходство за съответната година. 
1.4. Проявите имат за цел да се излъчи ранглистата на състезателите за съответната година, в съответствие 

с приетите критерии за съставяне и водене на националните ранглисти и определяне на националните 
отбори за 2018 година – Приложение № 1 и № 1a. 

1.5. Проявите имат за цел да се направи преценка за общото ниво на спортистите, за развитието на учебно- 
тренировъчната, спортно състезателната и възпитателна работа със състезателите по ветроходство. 

1.6. Проявите имат за цел да се направи преценка за работата на треньорските, инструкторските и 
съдийските кадри по ветроходство. 

 
2. ВРЕМЕ  И  МЯСТО  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ПРОЯВИТЕ 

 
2.1. Проявите се провеждат съгласно одобрения от Управителния съвет на БФВ спортен календар - 

Приложение  № 2 към настоящата Наредба. 
2.2. Проявите се включват в спортния календар по ветроходство за следващата година след подаване на 

Формуляр по образец - Приложение № 3 към настоящата Наредба от организатора на проявата в срок 
до 30 ноември през настоящата година. Резултатите от  незаявени в този срок регати, няма да се зачитат 
за определяне на ранглисти и разпределяне на субсидии. 

2.3. Проявите от спортния календар се класифицират на две категории: 
2.3.1. В І-ва категория се включват следните прояви: 

 националните първенства - индивидуални и отборни; 

 регатите за националната купа; 
 всички международни регати, провеждани на територията или в териториалните води на Република 

България. 
2.3.2. Във ІІ-ра категория се включват всички прояви, които не са включени в І-ва категория. 
2.4.1. За включване на проява в І-ва категория от спортния календар, тя трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

 да бъде организирана при спазване на правило 89.1 от СПВ; 

 в проявата да участват само картотекирани състезатели на БФВ; 

 да имат за Главен съдия лицензиран от БФВ Национален регатен съдия (NRO) или 

Международен регатен съдия (IRO); 

 да имат за Председател на протестната комисия (Международното жури) Национален 

съдия (NRO) или Международен съдия (IJ); 

 съдийството да се извършва съгласно Правилника за съдийство на проявите от спортния 

календар на БФВ; 

 международните регати, провеждани на територията или в териториалните води на 
Република България да бъдат включени в календара на WORLD SAILING и/или съответната 
международна класна организация и в регатата да участват най-малко 3 чуждестранни яхти. 

2.4.2. За включване на проява във ІІ-ра категория от спортния календар, тя трябва да отговарят на следните 
изисквания: 

 да бъде организирана при спазване на правило 89.1 от СПВ; 

 в проявата да участват само картотекирани състезатели на БФВ. 
2.5. Организаторът на проява от спортния календар на БФВ е длъжен да изпрати обявата за състезанието на 

БФВ и да я разпространи до другите клубове най-късно 1 месец преди проявата, а за международните 
регати – 3 месеца преди проявата. При неизпълнение на това задължение регатата автоматично отпада 
от спортния календар на БФВ. 

2.6. Всички прояви от спортния календар на БФВ са открити за чуждестранно участие, с изключение на 

Държавните първенства, ако няма изрично решение за това. 



2.7. Участието в международни прояви се извършва съгласно одобрения от Управителния съвет на БФВ 
Спортен календар - Приложение № 2 към настоящата Наредба. 

2.8. Когато в един и същ период от време се провеждат повече от една регати в едни и същи класове, УС на 
БФВ взема решение коя от регатите ще се зачита за ранглистата на съответния клас. При вземане на 
решението УС се ръководи от следните принципи: 

 категорията на регатата – международни, национални първенства, регати за националната купа и 

т.н.: 

 традиции в провеждане на проявата и връзката и с обществено - исторически събития на региона; 

 степента на организация и участие в предишни регати. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРОЯВИТЕ 

 
3.1. Проявите се организират при спри спазване на правило 89.1 от СПВ. 
3.2. Проявите задължително се провеждат по Състезателните правила по ветроходство за 2017 – 2020 (RRS 

2017 – 2020) на Международната федерация по ветроходство, класните правила на съответните 
класове, Обявата за състезанието, Състезателните инструкции на проявата и настоящата Наредба. 

3.3. Наредбата се прилага при Международни прояви, провеждани на територията или в териториалните 
води на Република България при положение, че Обявата за състезанието изрично предвижда това. В 
този случай Наредбата трябва да бъде преведена на официалния език на проявата и да бъде 
разпространена заедно  с  Обявата за състезанието. Задължително е да има изготвен нотис на български 

език.  
3.4. Главният съдия на проява e длъжен да изготви Състезателни инструкции в съответствие със 

Състезателните правила по ветроходство за 2017 – 2020 (RRS 2017 – 2020) на Международната 
федерация по ветроходство. 

3.5. На техническа конференция, която се провежда най-късно 1 час преди старта на първата гонка, се 
обсъждат въпроси по Състезателните инструкции, съобщава се програмата, съобщава се броят на 
допуснатите състезатели за участие, уточнява се процедурата по откриване и закриване на проявата, 
обявяват се съдиите и аварийно-спасителните съдове и се обсъждат други възникнали въпроси. 

3.6. Организаторът на проявата е длъжен да осигури необходимият брой аварийно-спасителни съдове. 
Съдовете на старта, финала и тези на знаци могат да участват в спасителни операции след 
разпореждане на главния съдия или на заместник главния съдия на проявата. 

3.7. Всички треньорски и подпомагащи лодки трябва да отговарят на изискванията на Правилата за 
треньорските и подпомагащите лодки. 

3.8. Всеки организатор на проява е длъжен да изпрати официални резултати от проявата на БФВ, като е 
препоръчително да се използва програмата  “Sailwave” - www.sailwave.com. 

 
4. КЛАСОВЕ  И  ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ 
 
Проявите могат да се провеждат на следните класове и възрастови групи: 
  

КЛАС: ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ: 

Международен клас “Оптимист” 1. Юноши младша възраст - до 12 год.                                 
2. Девойки младша възраст - до 12 год. 
3. Юноши старша възраст   - до 15 год.  
4. Девойки старша възраст – до 15 год. 

Международен клас “Кадет” 1. Юноши старша възраст - до 15 год.                                 
2. Девойки старша възраст - до 15 год. 
3. Младежи възраст   - до 17 год. 
4. Девойки възраст – до 17 год. 

Международен клас “Лазер 4.7” 1. Младежи- до 15 год. 
2. Девойки– до 15 год. 
3. Младежи  - до 17 год. 
4. Девойки  - до 17 год. 

Международен клас “Лазер Радиал” 1. Младежи   - до 17 год. 

2. Девойки– до 17 год. 
3. Младежи  - до 19 год. 

4. Девойки  - до 19 год. 
5. Мъже. 

6. Жени. 

Международен клас “Лазер Стандарт” 

 

1.  Младежи  - до 20 год. 
2. Мъже. 

Международен клас “Фин” 1. Младежи  - до 23 год. 
2. Мъже. 



Международен клас “420” 
 

1.  Младежи  - до 18 год. 
2.  Девойки  - до 18 год. 
3.  Мъже 
4.  Жени  

Международен клас “470” 
 

1. Младежи  - до 23 год.  
2. Девойки  - до 23 год. 
3. Мъже. 
4. Жени. 

Международен клас „RS:X” 1. Младежи   - до 17 год. 

2. Девойки– до 17 год. 

3. Младежи  - до 19 год. 

4. Девойки  - до 19 год. 

5. Младежи  - до 21 год. 

6. Девойки  - до 21 год. 

7. Мъже. 

8. Жени; 

Международен клас “Рейсборд”, 1. Младежи   - до 17 год. 
2.Девойки– до 17  год. 
3.  Младежи  - до 19 год. 
4. Девойки  - до 19 год. 
5. Мъже.  
6. Жени; 

Международен клас “Фънборд” 

 

1. Младежи  - до 21 год. 
2. Девойки  - до 21 год. 
3. Мъже. 
4. Жени. 

Международен клас “Формула 

уиндсърфинг” 

 

1.Младежи  - до 21 год. 
2. Девойки  - до 21 год. 
3. Мъже. 
4. Жени. 

Международен клас “Кайт сърфинг” 1.Младежи – до 18 год. 

2. Девойки – до 18 год. 

3. Младежи  - до 21 год. 

4. Девойки  - до 21 год.  
5. Мъже.  
6. Жени. 

Клас “Ял 6” Свободно участие 

Килови яхти  Съгласно правилата на БАСКЯ 

Национален Клас “Конрад 25R” Съгласно правилата на БАСКЯ 

Килови яхти “Мелджис 24” Съгласно правилата на БАСКЯ 

Многокорпусни съдове Свободно участие 

 * Възрастовите групи са съобразени с международните изисквания за определения клас. 

 ** Навършени години за всяка възрастова група са за календарната година 

 

4.1 Изискванията за провеждане на регатите и критериите за разделение на килови яхти на класове 

се извършва по правила предложени от Българската  асоциация  на  собствениците на килови 

яхти (БАСКЯ), утвърдени от УС на БФВ. 

 

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. НАГРАДИ. 

 

5.1. В проявите могат да участват само състезатели, които са картотекирани от членове на БФВ. 
5.2. Всички състезатели трябва да бъдат картотекирани по реда и при условията на Наредбата на БФВ за 

картотекиране и трансфери на състезатели. 
5.3. Разпоредбите на т. 5.1. и т. 5.2. не се прилагат за чужденци, участващи в прояви на територията на 

Република България. 
5.4.1. Държавните  първенства ще се провеждат само при участие на най-малко 3 яхти от поне два члена на 

БФВ за всеки клас. 
5.4.2. Класиране на състезателите в отделна възрастова група ще се допуска само при участие на най-малко 3 

яхти в съответната възрастова група. Разпределянето на състезателите по възрастови групи се извършва 
въз основа на  заявката за състезанието. 

5.4.3. Всеки състезател се състезава само във възрастовата група в която е заявен за дадено състезание. 
5.5. За участие в проява се подават следните документи: 

 Заявка за участие по образец Приложение № 5 към настоящата Наредба; 

 Списък на картотекираните състезатели; 



 Лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт, или удостоверение за 

раждане; 
 Предсъстезателен медицински преглед; 
 Застрахователна полица за състезателите с валидност за времето на състезанието; 

 Застрахователна полица за всяка лодка за вреди причинени на трети лица; 
5.6. Наградите се определят от организатора на проявата. Задължително се премират състезателите заели 

първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи. 
5.7. В случай, че в проява за определяне на ранглисти и разпределяне на субсидии има международно 

участие, организаторът на проявата е длъжен в срок от три дни след края на проявата да изготви 
класиране без чуждестранните лодки. В този случай се запазват последователността на класирането и  
точките от класирането, като от резултатите се изтриват чуждестранните лодки.  

       
6. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ПРОЯВИТЕ 
 
6.1. Финансовото осигуряване на проявите е задължение на организатора на съответната проява. 
6.2. Финансовото осигуряване на Националните първенства е задължение на БФВ. При възможност БФВ 

може да подпомага организацията и на други прояви от спортния календар. 
6.3. Състезателите участват в проявите на собствени разноски, освен ако разходите не бъдат поети от 

организатора на проявата. 
 
7. СЪДИЙСТВО  НА  ПРОЯВИТЕ 
 

Съдийството на проявите се осъществява от Националната ветроходна съдийска колегия на БФВ в 
съответствие с Правилника за съдийската дейност на БФВ. 

8. МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ 

8.1. Всички лицата, упражняващи ветроходен спорт, подлежат на задължителни начални, периодични и 
предсъстезателни медицински прегледи. 

8.2. Право на участие в проявите получават само спортисти, които са преминали през задължителен 
медицински преглед. 

8.3. Предсъстезателен медицински преглед се извършва не по-рано от 3 /работни/ дни преди всяка проява. 
8.4. Не се разрешава на дежурните медицински лица на проявата да извършват прдсъстезетелен 

медицински преглед. 
8.5. Състезатели без предсъстезателен медицински преглед не могат да участват в проявите. 
8.6. Организаторите на проявите са длъжни да осигуряват медицинска помощ за участниците. 
8.7. Организаторите на проявите са длъжни да представят заявка за лекар в здравните заведения, в която 

Задължително трябва да бъде уточнено мястото на провеждане и програмата на проявата. 
8.8. Главният съдия изисква от медицинските лица заповед за назначение, която заверява в края на 

проявата. 
8.9. Спортните клубове и сдружения не могат да използват в своята дейност форми и методи, водещи към 

увреждане здравето на състезателите. 
8.10. Забранена е употребата на допингови средства и прилагането на допингови методи в тренировъчната и 

спортно-състезателната дейност с цел повишаване на спортните постижения. 
 
9. НАКАЗАНИЯ  И  ГЛОБИ 
 
9.1. Състезател участващ под чуждо име, с неверни документи за име или възраст, се отстранява от 

проявата и се лишава от състезателни права за срок от 1 до 3 години с решение на Дисциплинарната 
комисия на БФВ. 

9.2. Наказанията на съдиите се налагат по реда и при условията, предвидени в Правилника за съдийската 
дейност на БФВ. 

9.3. Ръководители, треньори, лекари и други лица, допуснали или знаели за използването от спортисти на 
фармакологични  класове от допингови средства или на методи за допингиране, забранени на базата на 
списъците, приети от компетентните международни спортни организации, и своевременно не 
уведомили съответните институции, носят административно-наказателна отговорност по чл. 32 от 
Закона за административните нарушения и наказания на основание на Наредбата за допингов контрол 
при тренировъчна и състезателна дейност в Република България. 

9.4. Състезател за когото безспорно бъде установено, че употребява наркотични субстанции се лишава от 
състезателни права на основание на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна 
дейност в Република България. 

9.5. Съпровождащи и/или асоциирани със спортист и/или клуб лица (ръководители, водачи, треньори, 
технически лица, съпровождащи лица, и др.), които имат непристойно поведение и нарушават добрите 
обноски, ветроходната етика и дискредитират спорта могат да бъдат основание за дисциплинарно 
производство и налагане на санкция на клуба, картотекирал спортиста. След получаване на писмена 
информация или в следствие от свое наблюдение, Протестната комисия на проявата трябва да уведоми 
писмено Дисциплинарната комисия на БФВ. Дисциплинарната комисия на БФВ, след изслушване и 
предоставяне на право на защита, може да наложи наказание на клуба на състезателя – глоба в размер 



от 1 000 до 5 000 лева.  
9.6. Забранява се на ръководители, водачи, треньори, технически лица, съпровождащи лица, и др., които 

съпровождат и/или са асоциирани със спортист и/или клуб да употребяват алкохол по време на 
ветроходна проява. В случай на констатирано нарушение тези лица се отстраняват от проявата. С 
решение на Дисциплинарната комисия на БФВ клубът, към който те са асоциирани подлежи на глоба в 
размер от 1000 до 5 000 лева. 

 
10. ОБЩИРАЗПОРЕДБИ 
 
10.1. Въпроси, неупоменати в тази Наредба, се решават от Управителния съвет на БФВ. 
10.2. Тази Наредба е приета от Управителния съвет на БФВ на 24 ноември 2017  г.  
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