БЪЛГАРСКА МАСТЪРС ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩИНА ВАРНА

НАРЕДБА

За провеждане на
Открито Държавно лично и отборно първенство
по плуване за ветерани

гр. Варна
06-08 септември 2020 г.
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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Държавното първенство за ветерани (първенството) има за цел да
съдейства за въвличане в активни спортни занимания по плуване на все
по-широк кръг от населението в средна и напреднала възраст, прекратили
активния си спортно-състезателен живот, за да поддържат своята
жизнеспособност, да повишават работоспособността си и да излъчат
държавни шампиони по пол и възрастови групи.
2. Състезатели, участвали през текущата година в първенството за ветерани,
запазват неограничено право за участия в други състезания.
3. Приема се, че участниците в първенството са наясно с необходимостта да
са добре подготвени, здрави и медицински годни. Те участват в
първенството на свой риск и своя отговорност. БЪЛГАРСКАТА МАСТЪРС
ФЕДЕРАЦИЯ (БМФ), организаторите и домакините на първенството не
носят отговорност за каквито и да е вреди - например: здравословни
проблеми, травми, наранявания, смърт, финансови загуби или други.
II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Държавното лично и отборно първенство за 2020 г. ще се проведе от 6 до 8
септември 2020 г. в гр. Варна и ще бъде отворено и за чуждестранни
участници.
2. Домакините на първенството се определят от УС на БМФ.
3. Предложенията за домакинство се изпращат от спортните клубове (СК) до
БМФ в срок до 30.IX (30 септември) за първенството през следващата
календарна година.
4. За времето и мястото на провеждане БМФ информира клубовете наймалко 3 месеца преди Техническата конференция за Държавното
първенство.
III. РЪКОВОДСТВО
1. Организатор на първенството е БМФ съвместно с общината в града на
провеждане.
2. Главен ръководител – Здравка Йорданова, БМФ.
3. Главен съдия, помощник главен съдия и главен секретар се назначават от
БМФ не по-малко от 30 дни преди деня на техническата конференция за
провеждане на първенството.
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. В първенството имат право на участие състезатели, представени от СК по
плуване и картотекирани в БМФ в съответствие с определените в
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Наредбата възрастови групи, и които се класират само в своята
възрастова група.
2. Първоначално картотекиране (издаване на състезателна карта и
преиздаване на нова - пластика) и прекартотекиране (преиздаване на
състезателна карта при промяна в клубната принадлежност) на
състезателите се извършва по следния ред и цена:
1) Текуща картотека - до 30 юни на текущата година - 20 лв за всяка
издадена карта;
2) Бърза картотека - до 7 дни преди датата на Техническата конференция
- 30 лв за всяка издадена карта;
3) Спешна картотека - в деня на Техническата конференция - 50 лв за
всяка издадена карта.
3. Промяна в клубната принадлежност (и прекартотекиране) се извършва по
искане на състезателя до БМФ.
4. БМФ не може да отказва издаването на състезателна карта, когато
искането отговаря на условията и реда на настоящата Наредба.
5. Всеки състезател има право на участие в две индивидуални дисциплини в
своята възрастова група и една щафета, сформирана на принципа на
възрастовите групи - за всеки полуден на първенството.
6. Всеки участник, заявен за участие в дисциплините 400 м свободен стил,
трябва да потвърди индивидуално и писмено своето участие в
състезанието (повторно записване на участниците), преди провеждане на
Техническата конференция във формуляр за потвърждение, изготвен от
главния секретар.
7. Всеки клуб има право да участва с до 4 (четири) състезатели от пол в
отделна дисциплина във всяка възрастова група, които носят точки за
отборното и респективно за комплексното класиране. Останалите
участници не носят точки за индивидуалното и комплексно класиране.
8. Комплектоването на сериите може да става от съседни две или повече
възрастови групи, в зависимост от броя на участниците.
V. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Индивидуални:

Щафети:

I група:

25-29 г.

Категория A 100+ /100-119 г.

II група:

30-34 г.

Категория B 120+ /120-159 г.

III група:

35-39 г.

Категория C 160+ /160-199 г.

IV група:

40-44 г.

Категория D 200+ /200-239 г.

V група:

45-49 г.

Категория E 240+ /240-279 г.
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VI група:

50-54 г.

Категория F 280+ /280-319 г.

VII група:

55-59 г.

Категория G 320+ /320-359 г.

VIII група:

60-64 г.

IX група:

65-69 г.

X група:

70-74 г.

XI група:

75-79 г.

XII група:

80-84 г.

XIII група:

85-89 г.

XIV група:

90-94 г.

XV група:

95-99 г.

XVI група:

по-възрастни

Възрастта се определя като от настоящата година се изважда годината на раждане,
например: 2020-1995=25 г.
VI. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
1. Техническата конференция се провежда вечерта в деня преди началото
на официалните стартове – началният час ще бъде уточнен по-късно.
Участват по двама души от клуб - водач и старши треньор.
2. По време на Техническата конференция могат да бъдат обсъдени и
предложенията за домакинство на първенството през следващата година.
VII. РЕГИСТРАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Техническите заявки за индивидуалните дисциплини се изпращат
единствено по електронен път не по-късно от 5 дни преди началото на
състезанието (120 часа от старта на първата състезателна дисциплина) до
Главния секретар на e-mail: atanasgeorgiev82@abv.bg, както следва:
1) за индивидуалните дисциплини по електронен образец /ЕXCEL/,
приложен към настоящата Наредба и попълнен на компютър,
съдържащ, две имена (име и фамилия по състезателна карта), № на
състезателна карта, година на раждане, група, заявени дисциплини и
заявено постижение;
2) за щафетните дисциплини заявката може да бъде направена на място
и предадена на секретаря не по-късно от два часа преди съответния
старт, с две имена (име и фамилия по състезателна карта), година на
раждане, възраст на всеки участник, заявен стил (за смесените
щафети).
3) Заявки за участие след крайния срок ще се приемат при двойна такса
участие.
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2. Последни корекции могат да бъдат направени на имейла на главния
секретар до 20:00 ч. в петъка преди състезанието. Никакви корекции
няма да се допускат на Техническа конференция или по време на
състезанието.
3. За регистрация в ДЛОП преди Техническата конференция на място се
представят следните документи:
1) Състезателна карта, издадена от БМФ.
2) Списък на състезателите по пол и възрастова група, заверен от клуба с
подпис и печат, с отбелязани година на раждане и възрастова група.
3) Декларация (по образец), подписана от всеки състезател, че участва в
първенството на свой риск и отговорност.
4) Документ за платена годишна клубна такса издаден от БМФ (или
платежно нареждане ако е платена по банков път).
5) Документ за платена такса участие.
VIII. ПРОВЕЖДАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
1. Всеки състезател се явява на старт – индивидуален или щафета - със
своята състезателна карта. Непредставянето на състезателната карта на
съдийския апарат лишава състезателя от право на старт и класиране за
съответната дисциплина или щафета.
2. Държавното първенство се провежда
правилника на ФИНА и наредбата на БМФ.

съгласно

изискванията

на

3. Класирането се извършва по следния начин:
1) Индивидуално класиране - точки се начисляват до 8-мо място по
дисциплини, възрастова група и пол на базата на фиксираните
резултати, както следва: I м - 9 т.; II м - 7 т.; III м - 6 т.;…….VIII м - 1 т.
2) Щафети - провеждат се въз основа на общата възраст на състезателите
от спортен клуб в цели години, която формира съответната категория.


Всеки клуб може да участва във всички щафети, ако разполага със
състезатели, отговарящи на сбора от възрастта, но състезател може
да участва само в една подобна щафета.



Всеки клуб да има право на участие с един отбор във всяка от
посочените възрастови групи в щафетите - мъже, щафетите - жени и
щафетите - микс, оформени по сбора на годините.



Един състезател може да участва само в една щафета в свободен
стил, в една щафета съчетана като стилове и една щафета-микс,
провеждана въз основа на общата възраст на състезателите.
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Щафетното класиране е на принципа на индивидуалното класиране,
като точките за щафетите се удвояват.

3) Отборно класиране - точки за отборното класиране от индивидуалните
дисциплини се начисляват за най-много четирима състезатели от клуб
по реда на класирането им в съответните дисциплини и възрастови
групи. Класирането се извършва от сбора на точките в индивидуалните
и щафетни дисциплини за мъже и жени съответно.
4) Комплексно класиране – извършва се от сбора на точките от отборното
класиране за мъже и жени.
4. Всички състезатели, класирали се от I до III място в отделните дисциплини
по възрастова група и пол, се награждават с медали.
5. Победителите и класиралите се до III място отбори в двата пола се
награждават с купи.
6. С почетни плакети се награждават най-възрастните състезатели – мъж и
жена, участвали в състезанието и завършили дисциплината си.
7. Комплексните победители
награждават с купи.

и

класиралите

се

до

трето

място

се

IX. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. Разходите по участието в първенството – например: пътни, хотел и храна,
са за сметка на участващите клубове или на състезателите.
2. Спортните клубове заплащат годишна такса за членство при БМФ - 100
лева.
3. Такса участие – 20 (двадесет) лв. за всеки състезател и 20 лв. за всяка
щафета на участващ отбор, платена на БМФ.
4. БМФ осигурява организацията и провеждането на ДП, наем за басейна,
както и наградите за участниците.
5. Домакините подсигуряват ползването на плувния комплекс и техническите
съоръжения в дните на състезанията.
6. Условията и мястото за приятелската Среща на поколенията се уточняват
на Техническата конференция.
X. ЖАЛБИ, САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ
1. Уреждат се съгласно изискванията на Устава и правилниците на БМФ и
БФПС.
2. Жалби се подават до 30 мин. след провеждането на оспорваната
дисциплина до Жури д’Апел, избрано на Техническата конференция
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(Главен съдия, представител на участващия отбор, съдия, установил
нарушението) при внесена сума за контестация в размер на 50 лева.
3. При уважаване на контестацията, внесената сума се възстановява на
жалбоподателя.
XI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Членският внос и таксата правоучастие може да се заплатят в касата на БМФ, при
регистрацията за участие в състезанието или по банков път на следния адрес:
БАНКА ДСК, КЛОН ОТЕЧЕСТВО
СОФИЯ 1040, БУЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 73
IBAN BG57STSA93000021119844
BIC STSABGSF
Забележка: При превода задължително трябва да се впише името на
Спортния клуб, да се уточни за какво е сумата – членски внос, такса
участие за какъв брой състезатели.
За допълнителна информация:
- Здравка Йорданова, президент на БМФ, тел. 0885 911173,
- Жанет Щерева, член на оперативното ръководство на ДП, тел. 0899167973,
0894936202,
- Жан Тушанов, член на УС на БМФ – 0888 502515,
- БМФ офис – тел. 02/9300 622 от 11:00 до 15:00 ч. понеделник, сряда и петък.
XII. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Програма
2. Заявка за индивидуални участия
3. Условия за участие на състезатели от други държави
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