БЪЛГАРСКИ СТРЕЛКОВИ СЪЮЗ

НАРЕДБА
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С
МАЛОКАЛИБРЕНО И ПНЕВМАТИЧНО СПОРТНОСТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ
I. ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
1. Развитие и популяризиране на спортната стрелба.
2. Да подпомагат и подобрят подготовката на българските стрелци за
участието им в съставите на националните отбори.
3. Да възпитават и изграждат необходимите спортно-технически качества в
състезателите за достойно представяне на българския стрелкови спорт в големи
международни турнири и първенства.
II. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Състезанията от държавния спортен календар се делят на:
1.1. Държавни първенства на Република България:
Първенство с пневматично оръжие за мъже и жени, юноши и девойки – старша
възраст, юноши и девойки младша възраст, момчета и момичета;
Първенство с малокалибрено оръжие за мъже и жени, юноши и девойки старша възраст, юноши и девойки младша възраст, момчета и момичета;
1.2. Турнир “Купа БСС” - с малокалибрено и пневматично оръжие
1.3. Държавни турнири - на спортните клубове.
1.4. Държавни турнири на БСС.
2. Място на провеждане
Навсякъде на територията на страната, където организаторът гарантира
провеждането им съобразно всички необходими изисквания.
3. Организатор на първенствата и турнирите:
3.1. За държавните първенства на Република България и турнирът “Купа БСС” и
държавните турнири на БСС - организатор е БСС.
3.2. За държавните турнири организирани от клубовете - съответните стрелкови
клубове.
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III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. Във всички състезания, организирани от БСС имат право на участие членовете на
спортните клубове, членове на БСС, които са внесли по банковата сметка на БСС своя
годишен членски внос в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за квалифициран
спортен клуб, 150 /сто и петдесет / лева за асоцииран спортен клуб и 10 /десет/ лева за
индивидуален състезател.
2. В държавните първенства на Република България могат да участват състезатели
и състезателки от спортните клубове с по 1 /един/ отбор във всяко упражнение и
неограничен брой индивидуални състезатели /участници/.
В турнир "Купа БСС" право на участие имат 20-те най-добри състезатели/ки в
държавните първенства на Република България с пневматично оръжие и малокалибрено
оръжие през 2017 г. за съответната дисциплина, независимо от възрастовата група.
За упражнение 3x40, двадесетицата се попълва и с юноши младша, чийто резултат
се удвоява.
Уточнение: Когато състезателят участва със статута на гост той:
Участва извън класирането
Участието му не се взема в предвид при разпределение на точките за
финансиране или за покриване на нормативи за национален отбор или
международни участия.
Право на участие в държавните турнири се урежда със съответната Наредба на
спортния клуб за даден турнир. Право на участие в държавни турнири имат всички
картотекирани състезатели.
Възрастовата граница за отделните групи се определя, както следва:
“Момчета и момичета” - родените през 2002 г. и следващи години.
“Юноши и девойки младша възраст” - родените през 2000 г. и 2001 г.
“Юноши и девойки старша възраст” - родените през 1997 г., 1998 г. и 1999 г.
“Мъже и жени” - родените през 1996 г. и преди нея.
Всеки състезател може да участва само в своята или в по-горна възрастова група в
състезанията за държавните първенства на Република България , ако състезателят е
картотекиран за 2017 г. в тази възрастова група.
3. Декласира се клуб, участвуващ в първенствата и турнирите - точконосители
от спортния календар на БСС при установяване, че даденият клуб е допуснал участие
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на състезател от една възрастова група в друга, както и при установена подмяна на
самоличността на състезател” .

IV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
1.

Класиране:
В държавните първенства на Република България

Лично и отборно

В турнир “Купа БСС”

Лично

В държавните турнири

Лично и отборно

Съставът на отборите е от по 3 /трима/ души от съответния пол.
Отборно класиране може да има при участие най-малко на 3 /три/ отбора от различни
спортни клубове, а индивидуално - най-малко при участие на 8 /осем/ състезатели/ки (в
дисциплина).
1.2. Финал може да се проведе и с по-малко от 8 състезатели, но класирането не
се записва в официалния протокол с резултатите
2. Награди:
2.1. В държавните първенства на Република България класиралите се на първите
три места при индивидуално класиране се награждават с медали или грамоти, а при
отборно класиране – с купи или грамоти.
2.2. В турнир "Купа БСС" – С купи
2.3. В държавните турнири на спортните клубове - съгласно Наредбата на
организаторите /спортните клубове/.
Допускат се предметни и парични награди, съгласно решение на УС на БСС при
първенствата и турнирите, администрирани от БСС и по решение на организаторите при
организиране на турнири от клубовете.
V. ДЪРЖАВНИ ТУРНИРИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
1.

Държавните турнири на спортните клубове се провеждат от клубовете по

упражненията, застъпени в държавните първенства за отделните възрастови групи.
2.

Протоколите за проведените държавни турнири и зонови първенства се

изпращат в Български стрелкови съюз и НСКСС до 3 /три/ дни след провеждането им.
VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
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1. БСС осигурява финансово провеждането на всички първенства на Република
България и турнирите, които той организира.
2. Всички останали разходи по първенствата и турнирите по т. 1 са за сметка
на участващите стрелкови клубове /пътни, дневни и квартирни/.
Финансовите условия на държавните турнири се уреждат с Наредбата на
организаторите на турнирите и първенствата.
Заплащането на съдиите, назначени от Националната съдийска колегия по
спортна стрелба за провеждане на държавните турнири и първенства и зоновите
първенства се осигурява от организаторите им.

VII. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявката за участие в държавните първенства и турнири осигурени от БСС
трябва да бъде получена в БСС не по-късно от 10 /десет/ дни преди началната дата на
всяко първенство /турнир/.
Заявката трябва да съдържа: броят на състезателите и състезателките за всяко
отделно упражнение по възрастови групи, състезателите съставляващи отборите,
ако има такива, както и общият брой на състезателите.
ОКОНЧАТЕЛНАТА поименна заявка по дисциплини се представя на Главния
секретар на първенството /турнира/ не по-късно от 3 /три/ дни преди началната
дата на всяко състезание.
Заявки за участие в държавните първенства и турнири осигурени от БСС,
получени след посочените срокове, се приемат по изключение, но не по-късно от 24
часа преди началната дата на всяко състезание.
VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Редовността на състезателите се установява с:
1.1. Състезателен картон, редовно попълнен и заверен от БСС и медицински
органи за периодичен медицински преглед за 2017 г.
1.2. Документ за предсъстезателен медицински преглед - Образец 228.
Всички документи се представят на Комисията по проверка на документите 3
/три/ часа преди техническата конференция.
Заедно със състезателнте картони конкретният стрелкови клуб представя и списък
с трите имена на състезателите в 2 /два/ екземпляра.
В списъкът състезателите се подреждат по възрастови групи и вид оръжие .
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4. За всеки картотекиран състезател стрелковият клуб внася в БСС такса в размер на
10 /десет/ лева на състезател и годишен членски внос на клуба в размер на 250 /двеста и
петдесет/ лева за квалифициран клуб и 150 /сто и петдесет / лева за асоцииран клуб .
Всички състезания от спортният календар за 2017 г. се провеждат в съответствие с
изискванията на Правилника на БСС и с Правилника на МФСС.
Тегленето на жребия за стрелковите места се извършва от СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ
3 /три/ часа преди техническата конференция.
Таксата за протест /жалба/ устно(а) или писмено(а) е 30 /тридесет/ лева. Тя се внася
при Главния секретар на първенството /състезанието/. В случай, че протестът е
основателен сумата се връща на направилият протеста.
5. В зависимост от броя на явилите се състезатели на състезанието
организаторите могат да правят промени в смените и програмите.
6. Състезателите, класирали се за финал и завоювали призови места, заедно с
треньорите и ръководителите си са длъжни да се явяват за награждаване в определеното
време и място.
На всички първенства и турнири от вътрешния спортен календар, участващите
състезатели/ки могат да бъдат подложени на ДОПИНГ-КОНТРОЛ. Ръководителите на
отборите са длъжни да осигурят определените състезатели/ки да се явят в срок на
допинг-контрол.
Награждаваненето на победителите - лично и отборно става ежедневно - 10 /десет/
минути след изтичане на времето за протест на даденото упражнение.
За упражненията с ФИНАЛ - награждаването става непосредствено след
завършване на ФИНАЛА.
7. Всички съдии, обслужващи състезанията, трябва да бъдат картотекирани
към съответната съдийска колегия и да притежват съдийски лиценз за спортносъстезателната година, който да представят на Директора на състезанието.
8. Главните ръководства на състезанията се утвърждават от Бюрото на
Националната съдийска колегия по спортна стрелба.
IX. ДЪРЖАВНИ ТУРНИРИ
Държавните турнири се провеждат съгласно ПРАВИЛНИКА на БСС.
Стрелковите клубове, които са поканени за участие в даден турнир /първенство/,
следва до 30 /тридесет/ дни преди датата на състезанието да уведомят организаторите дали
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приемат поканата /с предварителна заявка/. Окончателната заявка се изпраща на
организаторите 10 /десет/ дни преди датата на състезанието.
3. Организаторите трябва да изпратят по електронен път, по пощата или посредством
публикуване в страницата на БСС своята Наредба за организиране и провеждане на
държавния турнир до БСС и спортните клубове 30 /тридесет/ дни преди датата на
състезанието.
4. Организаторите на турнирите /първенствата/ заедно с изпращането на Наредбата
си до БСС и до Националната съдийска колегия, трябва да направят писмено искане за
утвърждаване от Националната съдийска колегия на: Директора, Главния секретар, Главния
съдия на стрелбището и Главния съдия на класирането, като най-малко 1 /един/ съдия
от тях да бъдат извън общината /клуба/. Останалият съдийски състав се назначава от
организаторите.
Също трябва да съобщят датата, мястото и часа на явяването на съдиите.
При неспазване на изискванията по т. 12 на Раздел VІІІ и по т. 1, 2, 3 и 4 на Раздел IX,
съответният турнир /първенство/ няма да бъде квалифицирано като официално,
отразено на интернет страницата на Федерацията и няма да важи за покриване на
разряди и установяване на държавни рекорди.
Протоколите от турнирите /първенствата/, придружени с отчет на Директора,
трябва да се изпращат до БСС от Директора на същите, в срок от три работни дни след
провеждането им.
Приложение 1 - Спортен календар за 2017 г.
Настоящата Наредба е утвърдена от УС на БСС, провел се на 14.12.2016 г. с Решение №
4 /Протокол 8 .
Утвърдил: ............................
Мария Гроздева
Президент БСС

6

