
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

НАРЕДБА 
НА  БЪЛГАРСКАТА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ВЕТРОХОДСТВО  ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  НАЦИОНАЛНИТЕ  ПЪРВЕНСТВА  И 
РЕГАТИТЕ  ПО  ВЕТРОХОДСТВО 

 

1.1. Националните първенства и регати по ветроходство, наричани подолу 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 даизлъчат националните шампиони по ветроходство за съответната година. 
1.4. Проявите имат за цел да се излъчи ранглистата на състезателите за годината. 
1.5. Проявите имат за цел дасенаправи преценка за общото ниво на спортистите, за развитието на учебно 

тренировъчната, спортно състезателната и възпитателна работа със състезателите поветроходство. 
1.6. Проявите имат за цел да се направи преценка за работата натреньорските, 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  №1 към настоящата Наредба. 
2.2. Проявите се включват в спортния календар по ветроходство за следващата година след подаване на 

Формуляр по образец Приложение №2 към настоящата Наредба от организатора на проявата в срок до 
20 август през настоящата година. 

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 в 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 от БФВ и/или от член на БФВ; 

• в проявата да участват само състезатели от членове на БФВ, с изключение на регатите за килови 
яхти; 

• да имат за Главен съдия лицензиран от БФВ Национален съдия; 

• съдийството да се извършва съгласно Правилника за съдийство на проявите от спортния календар 
на БФВ; 

• международните регати, провеждани в Република България да бъдат включени в календара на ISAF 
или съответната международна класна организация или в регатата да участват наймалко 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 от БФВ и/или от член на БФВ; 

• в проявата да участват само състезатели от членове на БФВ, с изключение на регатите за килови 
яхти. 

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. 
2.7. Участието в международни прояви се извършва съгласно одобрения от Управителния съвет на БФВ 

Спортен календар Приложение №1 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 участието в коя от регатите ще се зачита за ранглистата на съответния клас.  

При вземане на решението УС се ръководи от следните принципи: 

 - традиция в провеждане на проявата и връзката и с обществено - исторически събития на региона.  

 - категорията на регатата – международни, национални купи и т.н. 

 - степента на организираност и участие в предишни регати. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРОЯВИТЕ 
 

3.1. Проявите се организират от: 

 - Българска федерация по ветроходство; 

 - Член на БФВ; 
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 - Национална класна асоциация, съвместно с БФВ и/или с член на БФВ; 
 - От други юридическо лице съвместно с член на БФВ, при положение, че юридическото лице е 
притежавано и контролирано от членът на БФВ; 

 - От други физически и юридически лица съвместно с лицата попредходните три точки, след писмено 
одобрение от странана БФВ. 

3.2. Проявите задължително се провеждат по Състезателните правила по ветроходство за 2009 – 2012(RRS 
2009 – 2012) на Международната федерация по ветроходство, класните правила на съответните класове, 
Обявата за състезанието,Състезателните инструкции на проявата и настоящата Наредба. 

3.3. Наредбата на БФВ не се прилага при международни прояви, провеждани на територията на Република 
България, с изключение на случаите за създаване или изпитване на предложени правила, предвидени в 
Правило 86.3 от Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RRS 2009 – 2012), за което е 
необходимо одобрение отУправителния съвет на БФВ. 

3.4. Организаторът (Главният съдия) на проява e длъжен да изготви Състезателни инструкции в съответствие 
със Състезателните правила по ветроходство за 2009 – 2012 (RRS 2009 – 2012) на Международната 
федерация по ветроходство. 

3.5. На техническа конференция, която се провежда найкъсно 2 часа 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 и БФВ са длъжни да осигурят необходимият брой аварийно-спасителени 
съдове. Съдовете на старта, на финала и тези на знаци не се считат за аварийно-спасителни съдове. Те 
могат да участват в спасителни операции след разпореждане на главния съдия или на заместник главния 
съдия на проявата. 

 
4. КЛАСОВЕ  И  ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ 
 

Проявите могат да се провеждат на следните класове и възрастови групи:  
 

КЛАС : ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ : 
Международен клас “Оптимист” 1. Момчета младша възраст, родени след 31.12.1997 г. 

2. Момичета младша възраст, родени след 31.12.1997 г. 
3. Момчета старша възраст, родени след 31.12.1994 г. 
4. Момичета старша възраст, родени след 31.12.1994 г. 

Международен клас “Кадет” 1. Момчета младша възраст, родени след 31.12.1994 г. 
2. Момичета младша възраст, родени след 31.12.1994 г. 
3. Момчета старша възраст, родени след 31.12.1992 г. 
4. Момичета старша възраст, родени след 31.12.1992 г. 

Международен клас “Лазер 4.7” 1. Момчета, родени след 31.12.1994г. 
2. Момичета, родени след 31.12.1994г. 
3. Младежи, родени след 31.12.1992г. 
4. Девойки, родени след 31.12.1992г 

Международен клас “ЛазерСтандарт” 
 

1. Младежи младша възраст, родени след 31.12.1990г. 

2. Младежи, старша възраст родени след 31.12.1988г. 
3. Мъже. 

Международен клас “ЛазерРадиал” 1. Младежи младша възраст, родени след 31.12.1992 г. 
2. Девойки младша възраст, родени след 31.12.1992 г. 
3. Младежи старша възраст родени след 31.12.1990 г. 
4. Девойки старша възраст родени след 31.12.1990 г. 

5. Мъже. 

6. Жени. 

Международен клас “Фин” 1. Младежи, родени след 31.12.1988 г. 
2. Мъже. 

Международен клас “470” 

 
1. Младежи, родени след 31.12.1988г. 
2. Девойки, родени след 31.12.1988г. 
3. Мъже. 
4. Жени. 

Международен клас “420” 

 
1. Младежи, родени след 31.12.1991 г. 
2. Девойки, родени след 31.12.1991 г. 
3. Мъже, родени след 31.12.1984г. 
4. Жени, родени след 31.12.1984г. 



Международен клас „NEIL PRYDE RS:X” 1. Младежи младша възраст родени след 31.12.1993; 

2. Девойки младша възраст родени след 31.12.1993; 

3. Младежи старша възраст родени след 31.12.1991; 

4. Девойки старша възраст родени след 31.12.1991; 

5. Мъже до 21 години - родени след 31.12.1989; 

6. Жени до 21 години - родени след 31.12.1989; 

7. Мъже. 

8. Жени; 

Международен клас “Рейсборд”, 1. Младежи младша възраст, родени след 31.12.1994 г. 
2. Девойки младша възраст, родени след 31.12.1994 г. 
3. Младежи старша възраст , родени след 31.12.1990 г. 
4. Девойки старша възраст,родени след 31.12.1990 г. 
5. Мъже. 

6. Жени; 

Международен клас  „ BIC Techno 293 

OD” 

1. Младежи младша възраст, родени след 31.12.1995 г. 

2. Девойки младша възраст, родени след 31.12.1995 г. 

3. Младежи старша възраст, родени след 31.12.1993 г. 

4. Девойки старша възраст, родени след 31.12.1993 г. 

Международен клас “Фънборд” 

 

1. Младежи, родени след 31.12.1990г. 
2. Девойки, родени след 31.12.1990г. 
3. Мъже. 
4. Жени. 

Международен клас “Формула 

уиндсърфинг” 

 

1. Младежи, родени след 31.12.1990 г. 
2. Девойки, родени след 31.12.1990 г. 
3. Мъже. 

4. Жени. 

Международен клас „Кайт сърфинг” 1. Младежи, родени след 31.12.1990 г. 

2. Девойки, родени след 31.12.1990 г. 
3. Мъже. 
4. Жени. 

Килови яхти по правилата на “IRC” – Със 

заверени сертификати по IRC за текущата 

година. 

1. Клас „Рейсър” 

2. Клас „Круйсър” 

3. Клас „Класик” 

Клас “Ял 6” свободноучастие 
Национален Клас “Конрад 25R” свободноучастие 
Килови яхти “Мелджис 24” свободноучастие 
Многокорпусни съдове свободноучастие 

 

4.2     Критериите за разделение на лодките в класа IRC се извършва по правила предложени от  
                              ККВ и IRC, съгласуван с Мерителната Комисия и Утвърдени от УС на БФВ. 
 

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. НАГРАДИ. 
 

5.1. В националните първенства и в регатите за националните купи 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 не територията на 
Република България. 

5.4. Разпоредбата на т.5.2. не се прилага за състезатели, участващи в проявите на киловите яхти. 
5.4.1.  Националните първенства ще се провеждат само при участие на най-малко 3 яхти от поне два члена на 

БФВ за всеки клас. 
5.4.2.  В случай, че на прояви за килови яхти се обособи свободен клас поради недостатъчен брой яхти за 

класиране в други класиве или при заявяване на яхти само от един член на БФВ, то в този случай 
класиране се извършва при участие на най-малко 3 яхти, които могат да са и от един член на БФВ. 

5.4.3.  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 датата и годината им на раждане. 

5.4.4.  Състезателите от възрастови групи  младша възраст, младежи и девойки, участват и в класирането 
съответно на възрастови групи старша възраст, мъже и жени. 

5.5. За участие в проява се подават следните документи: 

• Заявка за участие по образец Приложение №3 към настоящата Наредба; 

• Списък на картотекираните състезатели; 
• Лична карта, свидетелство за управление на МПС, паспорт, или удостоверение за раждане; 

• Предсъстезателен медицински преглед; 
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                                •     Задължителна здравна застраховка  за всички състезатели с минимален лимит 2 000 лв. 

• Задължителна застраховка за щети на трети лица за киловите яхти и IRC с минимален лимит 20000 лв. 

• Документ за правоспособност на шкипера на киловите яхти; 
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. 
       

6. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ПРОЯВИТЕ 
 

6.1. Финансовото осигуряване на проявите е задължение нао рганизатора 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 с решение на Управителния съвет 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 чл.24 от Наредбата за допинговия контрол 
присъстезателна и тренировъчна дейност в Република България. 

9.4. Състезател за когото безспорно бъде установено, че употребява наркотични субстанции се лишава от 
състезателни права с решение на Управителния съвет на БФВ за срок от 6 месеца до 2 години. 

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 насрочване на 
изслушване и налагане на санкция на спортиста и/или състезателите от клуба, когото съпровождат и/или 

към когото са асоциирани. След получаване на писмена информация или в следствие от свое 
наблюдение, Протестната комисия трябва незабавно да уведоми писмено състезателя (състезателите от 
клуба) за твърдението за непристойно поведение и за времето и мястото на изслушването. Изслушването 
трябва да бъде проведено от най-малко тричленна протестна комисия според правила 63.2, 63.3, 63.4 и 
63.6. Ако тя реши, че лице съпровождащо и/или асоциирано със спортист и/или клуб е имало твърдяното 
непристойно поведение, тя трябва да предупреди състезателя (състезателите от клуба), че поведението на 
лицето, което съпровожда и/или е асоциирано с тях е недопустимо и може да наложи наказание на 
състезателя (състезателите от клуба), чрез добавяне на 5 наказателни точки за всички гонки за деня. 
Протестната комисия трябва незабавно да докладва за случая и наложеното наказание на Управителния 
съвет на БФВ. 

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 
     5 
 
ветроходна проява. В случай на констатирано нарушение тези лица се отстраняват от проявата. С решение 
на Управителния съвет на БФВ клубът, към който те са асоциирани подлежи на глоба в размер на 1000 лв. 

 
10. ОБЩИРАЗПОРЕДБИ 
 
10.1.   Въпроси, неупоменати в тази Наредба, се решават отУправителния съвет на БФВ. 
10.2.    Тази Наредба е предписание на националната спортна организация по смисъла на Правило 87 от 

Състезателните правила по ветроходство 2009 - 2013(RRS 2009 2013). 
10.3.    Тази Наредба е приета от Управителния съвет на БФВ на 30.03.2002 г. Наредбата е изменена и допълвана 

на 05.04.2003 г., 23.04.2005 г., 28.01.2006 г., 26.11.2006 г., 18.03.2007 г., 04.08.2007 г., 27.10.2007 г. , 
07.03.2009г. и 10.12.2009 г. 
 

БФ Ветроходство 


