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ГЛАВА I. ПРИЛОЖЕНИЕ
 

 ЧЛ.1. ГРЕБАНЕ, ЛОДКИ, СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГРЕБАНЕ

 Под „Гребане” се разбира придвижването на лодка (със или без лод-

ководач) по вода, чрез изместването и с помощта на гребла, като лост от 

II род, от мускулната сила на един или няколко гребци, които седят с гръб 

по посока на движението.

За гребане се приема и практикуването му в басейн или със симули-

ращи апарати.

В лодката за гребане, всички носещи елементи, вкл. и осите на ключо-

вете на греблата, трябва да са закрепени неподвижно за корпуса на лод-

ката, като само седалката (слайда) може да се движи по оста на лодката.

Гребна регата представлява спортна проява, състояща се от едно или 

няколко състезания, като гребците се състезават в различни класове лод-

ки, разделени на категории в зависимост от пол, възраст и тегло.

ЧЛ.2. ПРИЛОЖЕНИЕ

Този Правилник и указанията за приложението му се прилагат при про-

веждането на:

1. Държавен индивидуален шампионат (ДИШ).

2. Държавен отборен шампионат (ДОШ).

3. Регати организирани от клубове членове на БФГ.

4. Състезания на гребен ергометър.

5. Регати с международно участие не фигуриращи в календара на 

ФИСА провеждани на територията на РБ.

6. Регати за гребци с увреждания.

Всеки клуб, състезател или деятел които взима по някакъв начин учас-

тие в гребно състезание ръководено от БФГ се задължава да спазва Пра-

вилника и Указанията за неговото прилагане.
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ГЛАВА II. ГРЕБЦИ И ЛОДКОВОДАЧИ

ЧАСТ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Право на участие в гребно състезание, организирано от БФГ, имат със-

тезателите на всички клубове членове на БФГ, които са редовно картоте-

кирани. 

Редът и начинът на картотекирането се определят от наредба на УС 

на БФГ.

ЧЛ.4. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Всеки клуб гарантира, че неговите състезатели са добре подготвени и 

в добро здравословно състояние чрез представяне на медицинско удос-

товерение за извършен предсъстезателен медицински преглед за всяко 

отделно състезание.

При всички положения обаче, отговорността за здравословното със-

тояние на състезателите и тяхната подготовка е на самите клубове.

ЧЛ.5. ЗАСТРАХОВКА

БФГ изисква всички състезатели, участващи в гребни състезания да 

са застраховани. Видът и размерът на застраховката се определят чрез 

наредба на УС на БФГ. 

ЧЛ.6. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ (КАТЕГОРИИ)

БФГ определя следните възрастови групи на гребците:

1. Деца.

2. Момчета и момичета.

3. Юноши и девойки младша възраст.

4. Юноши и девойки старша възраст.

5. Мъже и жени.

6. Ветерани (мъже и жени). 

ЧЛ.7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРУПИ (КАТЕГОРИИ)

Освен възрастови, БФГ определя и следните допълнителни групи (ка-

тегории) на гребците

1. Мъже и жени „лека категория”.

2. Мъже и жени „гребци с увреждания”.

3. Юноши старша възраст „лека категория”.
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ЧЛ.8. КАРТОТЕКИРАНЕ

Всеки гребен клуб член на БФГ трябва да картотекира своите състе-

затели. Редът и начинът на картотекиране се определя от наредба на УС 

на БФГ. При извършеното картотекиране на всеки състезател се издава 

състезателна карта с индивидуален номер. Тази карта е официален доку-

мент и състезателите са длъжни да я носят по време на състезания и да я 

представят на съдиите при нужда.

ЧЛ.9. ЛОДКОВОДАЧИ

 Лодководачът е пълноправен член на екипажа на лодката, без ограни-

чения за неговото участие по отношение на пол, но възрастовите групи се 

спазват с изключение на ветераните.

Минималното тегло на лодководачите (по спортен екип) е определе-

но на 55 кг за възрастовите категории юноши и девойки старша възраст 

и мъже и жени, включително и тези с увреждания. За деца, момичета и 

момчета, юноши и девойки младша възраст минималното тегло на лодко-

водачите е определено на 45 кг.

За да достигне до това тегло, лодководачът може да ползва допълни-

телна тежест до 15 кг. Тази тежест трябва да е поставена в лодката въз-

можно най-близо до него, да е инертно тяло и да не е част от екипа му. 

Във всеки момент преди старта или след финиширането, Контролната ко-

мисия може да извърши проверка за наличието или размера на тежестта.

Тези разпоредби се отнасят и за лодководачите участващи в „лека ка-

тегория”.

ЧЛ.10. ТЕГЛЕНЕ НА ЛОДКОВОДАЧИТЕ

Лодководачите се теглят по състезателен екип, най-рано два и най-къс-

но един час преди първата гонка за всеки ден от състезанието. Тегленето 

се извършва на еталонирана везна с точност до 0,1 кг. Контролната коми-

сия може да изиска и повторно теглене, след завършване на гонката и с 

представяне на състезателната карта.

ЧАСТ 2 ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ

ЧЛ.11. ДЕЦА

Гребците могат да се състезават в категория „Деца” до 31 декември в 

годината, в която навършват 12 години.
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ЧЛ.12. МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА

Гребците могат да се състезават в категория „Момчета и момичета” до 

31 декември в годината, в която навършват 14 години.

ЧЛ.13. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Гребци могат да се състезават в категория „Юноши и девойки младша 

възраст” до 31 декември в годината в която навършват 16 години.

ЧЛ.14. ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ

Гребците могат да се състезават в категорията „Юноши и девойки 

старша възраст“ до 31 декември в годината в която навършват 18 години. 

ЧАСТ 3. МЪЖЕ И ЖЕНИ

ЧЛ.15. МЪЖЕ И ЖЕНИ

Всички гребци могат да се състезават в категория „Мъже и жени” без 

ограничения.

ЧЛ.16. МЪЖЕ И ЖЕНИ ПОД 23 ГОДИНИ

УС на БФГ може да въведе и допълнителна възрастова категория – 

Мъже и жени под 23 год. В тази категория могат да участвуват гребци до 

31 декември в годината в която навършват 22 години.

ЧАСТ 4. МЪЖЕ И ЖЕНИ ЛЕКА КАТЕГОРИЯ

ЧЛ.17. МЪЖЕ И ЖЕНИ ЛЕКА КАТЕГОРИЯ

Гребците могат да се състезават в Лека категория, ако отговарят на 

следните условия:

1. За мъжете – личното тегло на отделния гребец не може да е над 

72,5 кг.

2. Теглото на скифьора лека категория трябва да не е повече от 72,5 кг.

3. За жените – личното тегло на отделната състезателка не трябва да 

е над 59 кг.

4. Теглото на скифьорката лека категория трябва да не е повече от 59 кг. 

Тегленето на гребците лека категория става най-рано два и най-късно 

един час преди първата им гонка за всяка дисциплина, в която участват 

по състезателен екип за всеки ден от състезанието. Ако тази първа гонка 

по някаква причина се забави или отложи, не се налага повторно теглене. 
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Контролната комисия изисква представяне на състезателна карта при те-

гленето.

Теглото на юноши лека категория не може да е над 67,5 кг

ЧАСТ 5. ВЕТЕРАНИ

ЧЛ.18. ВЕТЕРАНИ

От началото на годината, в която гребците навършват 27 години могат 

да се състезават в категория „Ветерани”

Регатите за ветерани на БФГ се ръководят от Националната федера-

ция на Ветераните Спортисти и БФГ, които определят:

1. Датата на годишната национална среща на ветераните

2. Програмата на срещата.

3. Определя възрастовите групи на ветераните в зависимост от учас-

тниците.

4. Съдейства за материално-техническото обезпечаване на срещата.

5. Прилага настоящия правилник при повеждане на регатата.

Всеки участник в състезание от група Ветерани носи сам отговорност 

за своята подготовка и здравословно състояние и трябва да подпише де-

кларация за това.

УС на БФГ е упълномощил Националната Федерация на Ветераните 

спортисти да го представлява при разглеждане на жалби и възражения 

във връзка с провеждането на националните срещи на ветераните.

Решенията на Националната Федерация за Ветерани по тези въпроси 

са окончателни.

ЧЛ.19. СМЕСЕНИ ЕКИПАЖИ ВЕТЕРАНИ

Състезания със смесени екипажи могат да се провеждат по време на 

Националните срещи на ветераните. Те трябва да са съставени от поло-

вина мъже и жени, като лодководачът може да е от всеки от двата пола.

ЧАСТ 6. ГРЕБЦИ С УВРЕЖДАНИЯ

 ЧЛ.20. ГРЕБЦИ С УВРЕЖДАНИЯ

Гребците могат да се състезават в състезания за гребци с увреждания, 

ако отговарят на критериите, определени в Правилника за класификация 

на гребци с увреждания на БФГ. Категориите и класовете лодки, в които 

се състезават, се определят от този правилник.
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Указание за прилагане на чл. 20. Гребци с увреждания

20.1. ЛОДКОВОДАЧИ

В състезанията за гребци с увреждания не се прилагат никакви огра-

ничения за участието на лодководачите на основание увреждане, пол 

или възраст.

Изискванията за минимално тегло са валидни.

20.2. КЛАСОВЕ ЛОДКИ ЗА ГРЕБЦИ С УВРЕЖДАНИЯ.

В ДП по гребане за гребци с увреждания БФГ включва следните дис-

циплини:

 � PR3 Смесена четворка распашна с лодководач (PR3 Mix4+)

 � PR3 Смесена двойка скул (PR3 Mix2x)

 � PR3 Двойка без рулеви мъже (PR3 M2-)

 � PR3 Двойка без рулеви жени (PR3 W2-)

 � PR2 Смесена двойка скул PR2 Mix2x )

 � PR2 Скиф мъже (PR2 M1x)

 � PR2 Скиф жени (PR2W1x)

 � PR1 Скиф мъже (PR1 M1x)

 � PR1 Скиф жени (PR1W1x)

В смесените екипажи при състезанията за гребци с увреждания, поло-

вината от гребците в една лодка трябва да са мъже, а другата половина 

жени. В 4+ лодководача може да е или мъж или жена. В екипаж PR3Mix4+ 

може да са включени най-много двама състезатели с увреждане на зре-

нието, като само единият от тях може да е със спортен клас PR3 B3. В 

екипаж PR3Mix2x само един гребец може да е с увредено зрение и той 

трябва да е от клас PR3 B1 или PR3 B2.
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 ГЛАВА ІІІ. ДИСЦИПЛИНИ СПОРЕД ТИПА ЛОДКИ

ЧЛ.21. ТИПОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЛОДКИ

БФГ признава следните типове лодки, според броя на състезателите и 

вида на греблата, които определят състезателните дисциплини:

 � Скиф – 1

 � Двойка скул – 2Х

 � Двойка без лодководач – 2-

 � Двойка с лодководач – 2+

 � Четворка скул – 4Х

 � Четворка без лодководач – 4-

 � Четворка с лодководач – 4+

 � Осморка – 8+

 � Четворка скул с лодководач – 4х+ 

ЧЛ.22. ДИСЦИПЛИНИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЪРВЕНСТВА 

БФГ е определила ДП да се провеждат в следните дисциплини:

 � МЪЖЕ (М) – 4+ , 2Х , 2- , 1Х , 2+ , 4Х , 4- , 8+

 � ЖЕНИ (W) – 4- , 2Х , 2- , 1Х , 4Х , 8+

 � МЪЖЕ ЛЕКА КАТЕГОРИЯ (LM) – 1Х , 2Х , 2- , 4-

 � ЖЕНИ ЛЕКА КАТЕГОРИЯ (LW) – 1Х , 2Х , 2-

 � ГРЕБЦИ С УВРЕЖДАНИЯ – PR1 M1X , PR1W1X , PR2 Mixed 2x, PR2 

M1X , PR2 W1X, PR3 Mixed 2X , PR3 Mixed 4Х, PR3 W2-, PR3 M2-.

 � ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ (JM), 4+, 2Х , 2- , 1Х ,2+ , 4Х , 4- , 8+

 � ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ (JW), 4- , 2Х , 2- , 1Х , 4Х , 8+

 � ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ ЛЕКА КАТГОРИЯ (JLW) – 1Х, 2Х, 2-

 � ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (BJM), 4+ , 2Х , 2- , 1Х , 2+ , 4Х , 4-, 8+

 � ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (BJW), 4+ , 2Х , 2- , 1Х , 4+Х , 8+

 � МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА (B), 1Х , 2Х , 4+Х

 � ДЕЦА – 1Х, 2Х, 4Х+

УС на БФГ може да извършва промени на дисциплините в отделните 

възрастови групи чрез наредба издадена най-късно 1 месец преди първия 

старт от ДП.
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ГЛАВА ІV. ЛОДКИ И КОНСТРУКЦИИ 
ЧЛ.23. СВОБОДА НА КОНСТРУКЦИИТЕ

По принцип, конструкцията, формата и размерите на лодките и гребла-

та са свободни с изключение на ограниченията по чл. 1. Но въпреки това, 

УС на БФГ определя някои предписания, които трябва да се спазват при 

прилагане на настоящия член.

Указания за прилагане на чл. 23
Предписания за конструкциите на състезателните лодки.

1. Дължина на лодката:

1.1. Максимална дължина

Общата дължина на състезателната лодка не трябва да надвишава 

12.3 м. 

Ако тя е разглобяема, то максималният размер на отделната секция не 

може да надвишава 11.9 м.

1.2. Минимална дължина

Минималната дължина на състезателната лодка е определена на 7.2 

м, измерена от топката на носа до най-крайната част на кърмата, кое-

то означава че се допуска известно удължение над корпуса. Ако такова 

удължение се използва, то трябва да е здраво закрепено за кърмата и да 

завършва на носа с топка както е описано в чл. 23 ал. 2.4 Ако лодката не 

може да се подравни защото е по къса, Стартера може да я отстрани от 

състезанието.

2. Сигурност:

2.1. Дебелина на лопатката

Дебелината на края на лопатката не може да е по-малка от 5 мм за 

распашните и по-малка от 3мм. за скуловите гребла. Тя се измерва на 3см 

от края на лопатката за распашните и 2 см за скуловите гребла.

2.2. Място на лодководача.

Отворът на мястото предвидено за лодководача трябва да е с дължи-

на най-малко 70 см и с ширината на лодката поне 50 см по дължината иU. 
Повърхността на покритата част от мястото трябва да е гладка и без еле-

менти, ограничаващи ширината му. 

2.3. Плавателност 

От 01.01.2015 г.лодките участващи в шампионатите на ФИСА спазват 

Директивите за плавателност приети от ФИСА като Директиви за безопас-



11

но практикуване на гребния спорт в които се казва:”Лодка, пълна с вода, с 
екипаж в положение за гребане, със средно тегло отговарящо на средно-
то тегло за което е проектирана според табелата на производителя, тряб-
ва да запази плавателността си така, че най високата част на слайда да е 
на максимум 5 см под нивото на тиха вода.

2.4. Форма на носа на лодката
Носа на състезателната лодка трябва да е с форма на топка с диаме-

тър минимум 4 см, боядисан с бяла блестяща боя. Ако се използва до-
пълнителен елемент, то той трябва да е стабилно закрепен за носа и да не 
позволява линейни отклонения.

 2.5. Устройства за закрепване краката на гребците(крачни устройства)
Устройствата монтирани на лодките за закрепване на краката на 

гребците, независимо от вида им, трябва да позволяват бързото им осво-
бождаване в случай на нужда. Ако обувки или друга система за закрепва-
не са монтирани на лодката, всяка обувка или друга система трябва да е 
фиксирана отделно една от друга по начин , който позволява на петата да 
се отделя на не повече от 7 см. Освен това, ако преди да освободи краката 
си от обувките или от другата система за закрепване, състезателят трябва 
да отвърже връзки или да отлепи фиксация тип „велкро” или друго зак-
репване, то той трябва да може да се освободи незабавно с едно бързо 
движение.

3. Информация от производителя:
Лодките трябва да имат информационна табела, поставена от 
производителя, здраво закрепена от вътрешната страна на лодката на 

видно място, с площ до 50 см2, на която да е изписано:
 �  името и адреса на конструктора
 �  марката или логото му
 �  годината на производство
 �  средното тегло на гребците за които e произведена
 �  теглото на лодката

4. Естествени свойства:
Забранено е използването на материали или структури ( в т. ч. и плас-

тични покрития) които могат да променят естественото състояние на во-
дата или повърхностния слой на лодката в зоната на техния допир.

5. Забрана за използване на средства за безжична комуникация:

По време на състезание всякаква информация, указания или напът-

ствия, насочени към лодката, предавани по електронен път или по друг 

начин са забранени.
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Обща информация като скорост, GPS координати, темпо на загребва-

не, сърдечна честота и др. може да се отчита, обработва и записва на 

борда на лодката по време на състезание. Неспазването на това правило 

може да доведе до отстраняване на екипажа. Въпреки това БФГ може да 

инсталира уреди на лодките, които да предават в реално време информа-

ция за състезанието.

 УС на БФГ може да допусне участие в ДП на лодки, които не отговарят 

на предписанията с изключение на т. 2.4 и т. 2.5.

 ЧЛ.24. ТЕГЛО НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ЛОДКИ

 БФГ приема разпоредбите на чл. 41 от Правилника ФИСА за опреде-

ляне на минимално тегло на състезателните лодки, като счита , че спазва-

нето му е отговорност на отборите. 

 УС на БФГ при необходимост, може да въведе процедура за мерене 

на лодките.
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ГЛАВА V. МЯСТО ЗА СЪСТЕЗАНИЯ
ЧЛ.25. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Водоемите в които БФГ допуска провеждане на състезания по гребане 

трябва да позволяват на шест отбора да се състезават при равни условия 
в шест прави и успоредни коридора.

По принцип БФГ провежда ДП на състезателно трасе технически 
оборудвано съгласно изискванията за категория „А” на „FISA Manual for 
Rowing Events”, но приема следните минимални изисквания за техническа 
обезпеченост на състезателното трасе:

1. Размери на състезателното трасе:
1.1. Дължина – БФГ допуска провеждане нa състезания и на дистанции 

по-къси от 2000 м, но изисква след финалната линия да има мини-
мум 100 м свободно пространство за обезпечаване сигурността 
на гребците.

1.2. Ширина – трябва да позволява опъването на шест коридора с ши-
рина от по 12 м мин и възможност за безпрепятствено достигане 
до старта на отборите.

 2. Техническо оборудване:
 2.1. Стартова зона

2.1.1. Стартови понтони
БФГ изисква задължително наличност на стартови понтони за под-
реждане само за възрастови групи „деца“, „момчета и момичета” и 
за „юноши и девойки младша възраст.
2.1.2. Място на Стартера
Мястото на Стартера може да бъде платформа или кула разположе-
но така че да е видно от всички стартиращи отбори, и да позволява 
на Стартера да наблюдава цялата стартова зона, подравнителя, Съ-
дията на старта и катамарана на Арбитъра.
2.1.3. Екипировка на Стартера
Стартера, за да може да изпълнява функциите си трябва да разпо-
лага с микрофон свързан с високоговорители, които да могат да се 
чуват от всички стартиращи лодки еднакво, с мегафон, червен флаг 
и камбана. Той трябва да има пряка радиовръзка със Съдията на 
старта, Съдията на финала, Контролната комисия и Главния съдия.
2.1.4. Място на Съдията на старта и Подравнителя.
Мястото на Съдията на старта и на Подравнителя се намира точно 

на стартовата линия на разстояние от около 15 м от първия коридор 
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и на височина от 2 до 3 м от водната повърхност. То трябва да дава 

възможност на Съдията на старта и Подравнителя да стоят един над 

друг. За да изпълняват своите функции те трябва да разполагат със 

съоръжение тип „прицел” (две тънки корди успоредно опънати на 

разстояние от 80 до 100 см).  Съдията на старта сяда по-близо до во-

дната повърхност, а Подравнителят е зад него. Подравнителят тряб-

ва да разполага с мегафон, за да може да дава указания на хората на 

стартовите понтони (ако има такива) или на екипажите.

 2.1.5. Стартова зона

 Стартовата зона е 100 м от линията на старта до първите 100 м от 

дистанцията. Тя трябва да е очертана с буйове с друг цвят от оста-

налите по дистанцията поставени на разстояние от около 5 м една 

от друга.

 2.2.1. Разстояние между старта и финала.

 Разстоянието между старта и финала трябва да е разделено на ус-

поредни коридори, еднакво широки по цялата дължина маркирано 

съгласно условията на система „Албано”

 2.2.2 Номерация на коридорите

 По принцип коридор №1 е първия който се намира от лявата страна 

на стартера, застанал на стартовата кула с лице към отборите. УС на 

БФГ може да определи и друга номерация според обстоятелствата

 2.2.3 Маркиране 

 По дистанцията на всеки 250 м трябва да има табела показваща из-

минатото разстояние т. е. при изминаване на 250 м от старта трябва 

да се вижда 250 , при разстояние от 500 м. да се вижда 500 и т.н. На 

старта и на финала не се поставят табели.

2.3.1. Финална линия

Финалната линия се маркира от два червени флага поставени на 

бели шамандури от двете страни на дистанцията на 5 м от външната 

страна на крайните коридори. За нейното точно определяне се из-

ползва същата система (тип прицел) както на старта т.е. две успоред-

ни корди с дебелина 1 мм успоредно опънати на разстояние от 80 до 

100 см. поставени непосредствено пред съдиите на финала.

2.3.2. Финална кула.

Тя се намира непосредствено на финалната линия, отдалечена на 

около 30 м от състезателното трасе и трябва да осигури условия за 

работата на съдиите на финала.
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ЧЛ.26. СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

БФГ определя следните разстояния за провеждане на състезания:

 � 2000 м – за мъже и жени, включително гребци с увреждания, юноши 

и девойки старша и младша възраст

 � Мъже, жени и юноши лека категория.

 � 1000 м –момчета и момичета и ветерани.

 � 500 м – деца

УС на БФГ може да промени състезателните разстояния с отделна на-

редба.
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 ГЛАВА VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

 ЧЛ.27. РЪКОВОДСТВО ОТ БФГ

 Всички състезания по гребане и гребен ергометър, провеждани на 

територията на РБ са под ръководството и контрола на БФГ. УС на БФГ 

може да предостави на отделни клубове по тяхно желание организация и 

провеждане на регати.

ЧЛ.28. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

УС на БФГ организира и провежда състезанията по гребане. По съ-

ществото на своите функции той се явява като организационен комитет 

на състезанията.За да може да изпълни задълженията си УС на БФГ оп-

ределя Изпълнителния Директор на БФГ като главен организатор и ръко-

водител на състезанията. В рамките на своите функции той има следните 

пълномощия:

1. Да утвърди датите и програмата на състезанията съгласно прие-

тия състезателен календар на БФГ.

2. Да подготви предварителната програма на отделното състезание 

и да фиксира дата и часа на провеждането на техническата кон-

ференция.

3. Да подготви и предостави на отборите план за движението по със-

тезателното трасе.

4. Да назначи предложения от Съдийската Комисия състав на Жу-

рито на състезанието .

5. Да назначи отговорник по безопасността (комендант) на състеза-

нието. Той има за задача да обезпечи спазването на правилата за 

движение на лодките по дистанцията съгласно плана и да подпо-

мага отборите за безпроблемното провеждане на състезанието. 

УС на БФГ може да назначи помощници които да му помагат.

6. Да назначи медицински екип който да дежури през цялото време 

на провеждане на състезанието, който да включва : лекар, екип за 

бърза помощ и спасители.

7. Да осигури пряка радиовръзка между главния съдия, съдията на 

старта, стартера, съдията на финала, контролната комисия, спа-

сителите и медицинския екип.

8. Да проведе всички необходими мероприятия за провеждането на 

състезанието.
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ЧЛ.29. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТБОР

За всяко състезание провеждано от БФГ гребните клубове определят 

лице, което да ги представлява на техническата конференция. Това лице 

се явява ръководител на отбора и е връзката между гребците и треньори-

те на клуба и главния съдия и ръководството на състезанието.

 Ръководителя на отбора е единствения упълномощен да оттегля лодки 

от участие и да прави промени в съставите по време на състезанието.

ЧЛ.30. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Формата и сроковете на подаване на заявки за участие се определят 

от наредба на УС на БФГ. При всички положения обаче те трябва да са и 

на електронен носител.

ЧЛ.31. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ

Два дни след изтичане на срока за подаване на документите определе-

ни от наредба по чл. 30, УС трябва да публикува списък с предварителни-

те заявки, програмата и мястото и часът на провеждането на техническата 

конференция.

ЧЛ.32. ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ЗАЯВКИТЕ 

Ако има възражения по заявките те трябва да се представят възмож-

но най – бързо пред УС на БФГ който, след консултация със засегнатите 

страни, ги разглежда и при необходимост извършва промени.

ЧЛ.33. СЪСТЕЗАТЕЛНО ОБЛЕКЛО НА УЧАСТНИЦИТЕ И ЦВЕТОВЕ НА 

ЛОПАТКИТЕ НА ГРЕБЛАТА

Всички участници в състезанието от един гребен клуб трябва да се 

състезават с еднакви облекла. Ако някой от тях ползва шапка или друго 

покритие за глава то трябва да е еднакво и за останалите от отбора ако 

го ползват. 

Лопатките на греблата на отборите трябва да са боядисани в един цвят 

от двете страни. Цветовете се определят от всеки клуб и се регистрират 

при УС на БФГ.

БФГ разрешава участие и с различно оцветени гребла,след подаване 

на писмено заявление до Главния съдия на състезанието по време на тех-

ническата конференция.
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ЧЛ.34. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ ИЛИ ПРОМЯНА В ЗАЯВКАТА ПРЕДИ 

 НАЧАЛОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 Всеки клуб има право да откаже участие или да извърши промяна на 

не повече от 50 % от състава и евентуално и на лодководача на предвари-

телно заявена лодка, без да бъде санкциониран, ако заяви това в писмен 

вид най късно до един час преди началото на техническата конференция.

 34.1. При отказ на участие по време на техническата конференция, 

клубът се глобява с 50 лв. за всеки отказ.

 34.2 След техническата конференция и преди първия старт на със-

тезанието промени могат да се правят само в случай на болест 

или нараняване. Това се удостоверява с медицинско, издадено 

от лекаря на отбора и заверено от лекаря на състезанието, след 

преглед на състезателя и подадено писмено заявление до глав-

ния съдия най късно един час преди първия старт на състезате-

ля. Промяната може да се извърши максимум до 50% от екипа-

жа и евентуално на лодководача.

 34.3 Скифьорът може да бъде заменян по горните правила.

 ЧЛ.35. ПРОМЕНИ СЛЕД ПЪРВИЯТ СТАРТ

 Сред първият старт на състезанието клубовете могат да извършват 

промени на 50% от състава на лодка и ако се налага и на лодководача 

само в случай на заболяване или нараняване. Това се удостоверява чрез 

медицинско, издадено от лекаря на отбора и заверено от лекаря на със-

тезанието, след преглед на състезателя и подадено писмено заявление до 

главния съдия на състезанието най късно до един час преди следващия 

старт на състезателя.

 35.1 след първият старт скифьора не може да се заменя.

 35.2 ако промените се отнасят за състезатели „лека категория” то за-

местващите трябва да се явят за мерене.

ЧЛ.36. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ  

НА СЪСТЕЗАНИЯ

Основните изисквания които трябва да спазват всички организатори и 

участници в състезание по гребане на БФГ са:

1. Безопасност на участниците.

2. Равнопоставеност на участниците.

Всеки участник в състезание по гребане, независимо от функцията 

която изпълнява трябва да спазва тези изисквания.
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ЧЛ.37. БЕЗОПАСНОСТА – ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ

УС на БФГ и Главния организатор на състезанието са длъжни да пред-

приемат всякакви мерки за безопасното му провеждане. Спасителните и 

медицинските екипи трябва да са готови за действие от часа на офици-

алното откриване на състезателното трасе. Всички участници са длъжни 

да спазват указанията на Журито и отговорниците по безопасността и да 

спазват правилата за движение по трасето

 Отговорността за безопасността на състезателите е лична и на клу-

бовете към които принадлежат и БФГ не може да носи отговорност в тази 

насока.

ЧЛ.38. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЛОДКИТЕ ПО ТРАСЕТО

Главния организатор на състезанието трябва да се погрижи инфор-

мационни табели указващи начина на движение на лодките по трасето да 

бъдат разположени на видно място около хангарите и пристаните от които 

те излизат. Тези табели трябва съдържат:

1. Указания за движението на лодките по време на тренировка.

2. Указания за движение на лодките по време на състезание.

Всеки гребец, лодководач или друг участник в състезанието трябва 

да разучи и спазва правилата за движение по трасето като освен това по 

време на загрявка или възстановяване гребците са длъжни:

1. Да не пресичат финалната линия (независимо в коя посока) когато 

други състезаващи се лодки финишират.

2. Да спират когато състезаваща се лодка ги доближи.

3. Да не придружават гонка по трасето или по част от него, без зна-

чение дали са в коридорите или извън тях , когато не участват в 

нея.

ЧЛ.39. ДРУГИ ЛОДКИ ПО ТРАСЕТО

По време на провеждането на състезание никакви моторни лодки (в 

движение или на котва) не се допускат по състезателното и тренировъч-

но трасе без разрешението на главния съдия. Главният съдия определя 

маршрута и графика на движение на всички лодки които имат право да 

се движат по трасето, като например катамарана на арбитъра, лодката на 

спасителите, лодката на телевизията и т.н. 

 Главният организатор на състезанието взима мерки за да не се допус-

ка на гребци или други лица, без право да излизат на вода, да го правят 

без разрешение от главния съдия.
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 ЧЛ.40. ПОВРЕДА НА СЪТЕЗАТЕЛНАТА ЛОДКА

 Ако даден екипаж получи повреда на лодката или оборудването, ко-

гато състезателното трасе е официално отворено, съвета на Журито се 

събира, разглежда обстоятелствата и решава чия е вината.

 ЧЛ.41. РАВНОПОСТАВЕНОСТ – ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ

 БФГ изисква от състезателите и ръководителите на клубовете да про-

веждат състезанията в условия на равнопоставеност и в дух на уважение 

и респект към съперниците и съдиите. Гребците трябва да се явяват на 

време на старта и да изпълняват нарежданията на съдите.

 Обидни квалификации към съперници и съдии изказани публично се 

наказват с червен картон.

 ЧЛ.42. СИСТЕМА ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ФИНАЛ И ЖРЕБИЙ. 

 Когато има повече участници от броя на коридорите в една дисципли-

на БФГ прилага система за класиране за финал. Системата е на принципа 

на поставяне на отборите в предварителни серии и финал. Поставянето 

се извършва от Комисия по поставянето състояща се от двама експерти 

определени от Треньорският съвет.

Мандата на комисията е за един сезон и нейните решения не подлежат 

на обжалване.

42.1. Система при брой на участниците до 7.

Направо финал, като за поставените на първите две места се тегли 

жребий за 3 и 4 коридор, за поставените на трето и четвърто място 

съответно за 2 и 5 и т. н. Поставения отбор на 7 място бяга извън ко-

ридорите като по преценка на главния съдия може да е от страната 

на 1 или 6 коридор в зависимост от условията.

Жребият се тегли служебно в присъствие на съдия от Журито. 

42.2 Система при брой на участниците от 8 до 14 

 Два полуфинала и финал А. УС на БФГ може да реши и провеждане 

на финал Б. Комисията по поставянето разпределя участниците в 

два полуфинала като следи разпределението да е максимално ба-

лансирано. Поставените на първите две места в полуфиналите чрез 

жребий заемат коридори 3 и 4 и т. н. Жребия се провежда служебно 

в присъствие на съдия от Журито.

Класиралите се на първите три места от полуфиналите формират 

финал А, като за първите чрез жребий се определят коридори 3 и 

4 за вторите коридори 2 и 5 и за третите 1 и 6. Жребият се тегли 
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служебно в присъствие на съдия от Журито. При решение на УС на 

БФГ за провеждане на финал Б, коридорите се определят на същия 

принцип.

42.3 Система при брой на участниците от 15 до 21

Три предварителни серии и финал А и ако УС на БФГ реши финал Б и 

В Комисията по поставяне разделя участниците в три предварителни 

серии. Първите две лодки от всяка серия формират финал А. На този 

принцип се определят и финал Б и В.

Коридорите се определят с жребий служебно в присъствие на съдия 

от Журито.

 ЧЛ.43. ОТКАЗ ИЛИ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ СЛЕД ЖРЕБИЯ

 Ако по някаква причина дадена лодка се откаже от участие или е на-

казана с дисквалификация след определянето на сериите и тегленето на 

жребия, Главния съдия взема всички необходими мерки да възстанови 

баланса на поставянето. Той трябва веднага да се свърже с комисията по 

поставянето и ако е нарушен баланса да проведе ново подреждане и жре-

бий и ако се налага да определи нов час на старта. За взетите решения 

уведомява ръководителите на засегнатите отбори.

 ЧЛ.44. СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧАСОВНИК

 При лошо време Главния съдия на състезанието може да вземе реше-

ние за провеждането му по часовник. Това означава екипажите да стар-

тират по един през 30 сек от стартов понтон или в движение. Ако старта 

е в движение той се дава от края на зоната на старта. Реда на стартиране 

се определя:

 При предварителни серии – първо стартират поставените най отпред 

отбори като се редуват от всяка серия.

 При финали – първи стартират отборите с най добро време от класи-

ралите се.
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 ГЛАВА VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
ЧЛ.45. СТАРТИРАНЕ. ЗОНА НА СТАРТА

 Първите 100 м от състезателното трасе определят зоната на старта.

 Лодките могат да влязат в зоната на старта, след разрешение на стар-

тера, след като лодките от предишния старт са напуснали стартовата зона 

и след като стартера е обявил коридорите им. Екипажите трябва да са 

заели местата си на стартовите понтони две минути преди часа на старта.

Стартерът може да даде старта и без да изчаква закъснелите отбори.

Той може също да обяви жълт картон на екипаж, който се яви със за-

къснение на стартовия понтон.

 ЧЛ.46. ПРОЦЕДУРА НА СТАРТА

 Стартерът посочва на екипажите мястото им за стартиране. Той дава 

старта, след като отборите са готови и след като е информиран от съди-

ята на старта че са подравнени. Съдията на старта е единственият който 

решава дали лодките са подравнени и дали един или няколко отбора са 

направили фалстарт.

 Ако съдията на старта обяви фалстарт, стартера прекъсва гонката и 

обявява жълт картон на отбора или отборите които са го извършили, съ-

гласно решението на съдията на старта. Отбор който направи два фалстар-

та или получи два жълти картона отнасящи се за една гонка, независимо 

от причините, получава червен картон и бива отстранен от състезанието.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 46. ПРОЦЕДУРА НА СТАРТА

1. Процедура на старта

1.1. Лодките трябва да са заели местата си на стартовите понтони 

най-малко две минути преди старта.Когато остават точно две 

минути до старта Стартера произнася „Две минути”, което озна-

чава че екипажите се намират вече в процедура на стартиране. 

Това също указва на състезателите да се подготвят за пробягва-

нето ,да свалят горните си екипи, да си проверят оборудването 

и т.н.

1.2. Преди да даде команда за стартиране Стартерът проверява дали 

Съдията на старта и Арбитъра са готови. Когато лодките са под-

равнени и екипажите готови Стартера започва , по реда на кори-

дорите, да съобщава имената на всеки от участващите клубове. 

Когато това обявяване започне екипажите трябва да проверят 
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дали лодките са насочени правилно по курса. Всеки екипаж сам 

носи отговорност за готовността си за старта след края на обя-

вяването.

1.3. Когато обявяването започне, Стартера не обръща внимание на 

екипажите които сигнализират че не са готови за старт или че 

лодката им не е правилно насочена. След като обяви името на 

последния участник, Стартера поглежда към Съдията на старта 

за да се увери че лодките са все така подравнени и произнася 

командата „ATTENTION”

 1.4. Тогава вдига червеният флаг.

 1.5. След кратка но ясна пауза Стартера дава старта като сваля рязко 

флага на страна и произнася командата „GO”

 1.6. Паузата между вдигането на флага и командата за старта (сваляне-

то на флага и произнасянето на”GO”) е различна.

 1.7. Ако процедурата на старта се прекъсне по някаква не зависеща 

от състезателите причина или от извършен фалстарт, Стартера 

подновява процедурата от обявяването на екипажите.

2. Бърз старт

При изключителни обстоятелства, стартерът може да реши да не из-

ползва нормалния старт със съобщаването на екипажите. В такъв случай, 

той трябва да информира състезателите, че ще бъде даден ,,бърз старт“. 

Ако нормалният старт е бил използван веднъж, стартерът няма право да 

го заменя с ,,бърз старт“, за същата гонка. 

При ,,бърз старт“ вместо съобщаване на екипажите, стартерът трябва 

да каже: 

„Quick Start – Attention‘ 

След това стартерът : 

2.1. вдига червен флаг 

2.2 След ясна пауза той дава старта като бързо сваля флага в страни 

и едновременно с това казва „GO” 

 ЧЛ.47. ФАЛСТАРТ 

Лодка пресичаща стартовата линия след като стартера е вдигнал чер-

вен флаг или преди да е дадена стартовата команда прави фалстарт. Ако 

повече от една лодка пресекат стартовата линия преди стартовата коман-

да, само на екипажът или екипажите за които Съдията на старта реши са 

извършители на фалстарт и им се дава жълт картон. 
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Указания за прилагане на чл.47 – фалстарт
Когато стартовата команда е дадена, стартерът гледа към съдията на 

старта, за да се увери, че старта е редовен. Ако съдията на старта даде 

знак, че това не е така, стартера трябва да спре гонката като звъни със 

звънеца си и тогава развява червения флаг. 

В случай на фалстарт, стартера трябва да попита съдията на старта за 

името на екипажа, направил фалстарта и да му покаже жълт картон, кога-

то екипажа се върне на старта като съобщи „Името на екипажа – фалстарт 

– жълт картон”. Стартерът трябва да даде инструкция на лицето на старто-

вия понтон да постави жълт белег за фалстарт или в случай на червен кар-

тон, червен белег. Това предупреждение ще бъде в сила до финиширането 

и ще важи в случаите на отлагане или повтаряне на гонката

ЧЛ.48. ВЪЗРАЖЕНИЕ НА СТАРТА 

Екипаж, отстранен или дисквалифициран на старта може да направи 

възражение на арбитъра по дистанцията или стартера. Арбитърът или 

стартерът трябва да решат веднага относно възражението и трябва да 

съобщят незабавно решението си на екипажа подал възражението, на 

другите екипажи от гонката и на другите официални лица.

ЧЛ.49. Повреда в стартовата зона 

Ако даден екипаж, докато е в стартовата зона, претърпи повреда в 

лодката или окомплектоването иU, член от екипажа трябва да вдигне ръка, 

за да покаже, че има проблем. Стартерът или арбитърът спират гонката. 

Арбитърът решава относно стъпките, които да се предприемат, след кон-

султация (ако е необходимо) с Главния съдия на състезанието. 

Екипажът е все още в стартовата зона ако носът на лодката не е пре-

сякъл сто метровата линия. Единствено арбитъра преценява дали лодката 

е в стартовата зона или е напуснал. Екипаж, който предизвика спиране на 

гонка без основание се наказва с червен картон.

ЧЛ.50. задъЛжения на гребците 

Всички гребци трябва да се състезават в съответствие с правилата. 

Състезателите са отговорни сами за курса на лодките си. Всеки еки-

паж има свой коридор и трябва да е в него изцяло (включително с гребла-

та си) по време на гонката. Състезателите могат, на свой риск да напускат 

коридорите си, ако това не пречи на опонентите им или не им дава пре-

димство, иначе ще бъдат наказвани.
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ЧЛ.51.възПреПятстване

Екипаж причинява вреда на опонентите си когато им е попречил с 

гребла или лодка, пресякъл е пред лодката на опонент или го е поставил 

в неизгодно положение чрез контакт, вълни от лодката си или по някаква 

друга причина. Арбитърът по дистанцията единствен решава дали екипа-

жа е в своя коридор или пречи на друг екипаж, причинявайки му вреда. 

Ако даден екипаж е попречил на друг екипаж и по мнение на арбитъра по 

дистанцията това има ефект върху класирането, тогава този екипаж тряб-

ва да бъде отстранен, но по принцип само след като е бил предупреден от 

арбитъра. В ситуация при която има сблъскване между лодки или гребла, 

арбитърът може да отстрани екипаж без да му е било дадено предупреж-

дение преди това. 

В никакъв случай обаче арбитърът не може да променя класирането.

Указания за прилагане на чл.51. Възпрепятстване 
1. Предупреждение на екипаж – ако е видно, че даден екипаж ще 

попречи на друг по дистанцията, арбитърът трябва да вдигне бял 

флаг, да се обърне към екипажа, като назове името му и покаже 

необходимата посока за корекция на курса чрез сваляне на флага в 

тази посока. По принцип арбитърът няма право да показва посоката 

на движение на екипажите освен ако няма препятствие пред тях. 

2. Спиране на екипажа – за да осигури безопасността на гребците и 

предотврати повреда на лодката или окомплектовката, арбитърът 

трябва се намеси като вдигне бял флаг, назове екипажа и даде ко-

манда „Стоп” 

3. Привличане на вниманието на арбитъра – ако по време на дистан-

цията, екипаж сметне, че му се пречи от друг екипаж, той трябва, 

ако е възможно, да привлече вниманието на арбитъра по време на 

инцидента, с което да индикира, че ще направи възражение. 

4. Поправяне на причинена вреда – ако на даден екипаж е попрече-

но по някакъв начин, първо трябва да му се възстанови шанса за 

победа и добро класиране. Налагането на всякакви наказания е 

второстепенна задача. Ако на екипаж му е отнет шанса за победа, 

арбитърът трябва да предприеме най-подходящите мерки предпи-

сани в правилника. Той можа например да спре гонката, да наложи 

необходимите наказания и нареди гонката да бъде повторена. В за-

висимост от обстоятелствата той може да позволи гонката да про-

дължи и след финала да обяви решението си. Той не може просто да 
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накаже виновния екипаж без да даде възможност на потърпевшия 

да възстанови шанса си за победа.

ЧЛ.52. Указания По време на гонка 

Забранено е да се дават всякакви указания, съвети или напътствия на 

гребците по време на гонка с каквито и да било електрически, електронни 

или други технически апарати, директно или индиректно. 

ЧЛ.53. Финиширане 

Лодката е финиширала, когато носа й премине финалната линия. Гон-

ката се смята за валидна дори, ако екипажа финишира с непълен състав. 

Обаче, ако екипаж финишира без рулевия си няма да бъде класиран.                                                                                                            

Указания за прилагане на чл. 53. Финиширане
Гонката е завършила, когато арбитърът даде сигнал за това чрез вди-

гане на бял или червен флаг. 

Гонка без проблеми – дори когато арбитърът е доволен от протичането 

на гонката, той трябва да провери и да се увери, че никой от екипажите 

няма възражения преди да даде знак на съдията на финала, чрез вдигане 

на бял флаг че гонката е протекла без проблеми. Преди да напусне финал-

ната зона, той трябва да се увери, че съдията на финала е видял вдигнатия 

флаг. 

Гонка с проблем – ако арбитърът смята, че по време на гонката е имало 

някакъв проблем, той трябва да вдигне червен флаг. Ако има подадено 

възражение, той трябва да говори със засегнатите екипажи и да разбе-

ре причината за възражението, може и да се консултира със съдията на 

финала и получи класирането на засегнатите.След това той е длъжен да 

информира екипажите и съдията на финала за решението си. Съдията на 

финала при такъв случай не трябва да обявява официалния резултат от 

гонката докато арбитърът не съобщи решението си.

  

ЧЛ.54. възражения 

Екипаж, който твърди че по време на гонката му е имало проблем може 

да отправи възражение към арбитъра веднага след финала на гонката с 

вдигане на ръка но преди да напусне финалната зона. Арбитърът трябва 

да реши относно възражението и да съобщи решението си на екипажите 

от гонката и на официалните лица.
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Указания за прилагане  на чл. 54. Възражения 

Екипаж, който счита, че неговата серия е неправилно прове-

дена, може да направи възражение, като негов член вдигне ръка.                                                                                                                                   

В този случай арбитърът не показва никакъв флаг и трябва да изслуша 

екипажа и разгледа възражението им. След това арбитърът може да при-

еме една от следните алтернативи: 

1. Може да не приеме възражението на екипажа и да вдигне бял флаг. 

2. Може да приеме възражението на екипажа и вдигне червен флаг, за 

да покаже, че по време на гонката е имало проблем. В този случай, 

той трябва да отиде при съдията на финала, за да му каже решение-

то си и даде необходимите обяснения. Съдията на финала, в този 

случай не трябва да обявява официалните резултати от гонката до-

като арбитърът не съобщи решението си.

3.Може да реши да потърси повече информация отнасяща се до въз-

ражението. В този случай той трябва да вдигне червен флаг и след 

това да предприеме всички необходими мерки, за да разреши слу-

чая с възражението, да се консултира с други официални лица, , да 

се консултира с Главния съдия и т.н. Съдията на финала при този 

случай не трябва да обявява официалният резултат от гонката дока-

то арбитърът не даде решението си. Ако е ясно че това ще отнеме 

по дълго време, съдиите на финала могат да обявят неофициален 

резултат с ясно изявление „обект на възражение”. 

 ЧЛ.55. Протести 

Екипаж на който възражението не е било прието или екипажите засег-

нати от приемане на възражението могат да представят писмен протест 

до Главния съдия не по-късно от 1 час след като арбитърът е обявил ре-

шението си относно възражението или в случай на несъгласие с публику-

вани резултати – 1 час след като резултатите са били публикувани. 

Протестът трябва да е придружен от 100 лева, които ще бъдат върнати 

ако протеста или жалбата се приемат. 

Съвета на журито решава дали протеста е основателен. Той трябва да 

се произнесе по случая преди следващия етап от състезанието на засег-

натия екипаж и не по-късно от 2 часа след последния старт за деня. 

Като общо правило, в случай на протест касаещ финала на дисципли-

ната, церемонията й по награждаване се отлага до обявяването на реше-

нието по протеста.
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ЧЛ.56. решения По Протести 

Съвета на журито разглежда протестите и след като прецени че има 

нарушения може да реши да наложи следните санкции:

1. Забележка 

2. Жълт картон (влизащ в сила за следващия етап, в който екипажът се 

състезава, а ако има показан такъв той се отстранява от състеза-

нието); 

3. Червен картон или отстраняване (от всички етапи от състезанието); 

4. Дисквалификация – (от всички дисциплини от регатата); 

5. Повтаряне на гонката (за определени екипажи). 

След налагане на съответното наказание, ако има такова, Съветът на 

журито трябва да предприеме всички необходими мерки, за да възста-

нови шансовете за победа, на екипажа, който е потърпевш от наказания.

ЧЛ.57. ОБЖАЛВАНЕ

всички участници засегнати от решенията на съвета на журито 

могат да обжалват пред Ус на бФг в тридневен срок след обявява-

нето им.

решението на Ус е окончателно.
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ГЛАВА VІІІ. СЪДИИСКИ СЪСТАВ
ЧЛ. 58. СЪДИИ

Всеки български гражданин може да бъде съдия по гребане ако отго-

варя на следните изисквания:

1. Да е физически здрав и да е с нормални зрение и слух.

2. Да познава и обича гребният спорт.

3. Да е положил успешен изпит за получаване на национален лиценз 

за съдия по гребане.

ЧЛ.59. СЪДИЙСКИ СЪСТАВ – ЖУРИ

Съдийският състав които провежда състезанията по гребане на БФГ 

се нарича Жури.

Журито се предлага от Съдийската Комисия на БФГ и се назначава от 

УС на БФГ.

ЧЛ.60. състав на жУрито 

Журито се състои от съдии със следните функции: 

1. Главен съдия 

2. Стартер: 

3. Съдия на старта; 

4. Арбитри: 

5. Съдии на финала, един от които е старши; 

6. Членове на контролна комисия, един от които е старши. 

ЧЛ.61. ФУнкции на жУрито 

Журито трябва да осигури провеждане на регатата в съответствие със 

състезателния правилник и особено - всички екипажи да се състезават 

при равни условия.

ЧЛ.62. сътрудничество с главният организатор и Ус на бФг

Нормалното провеждане на дадена регата изисква тясно сътрудни-

чество между УС на БФГ и главния организатор и журито. Членовете на 

журито трябва, в сферата на техните задължения, да осъществяват по-

стоянен контрол на различните съоръжения от техническото осигуряване 

на състезанието.

ЧЛ.63. съвет (борд) на журито 

Съвета на журито се състои от Главният съдия и двама други членове 

определени за деня от Главния съдия преди началото на стартовете. Този 
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съвет решава протестите по чл.55. Главният съдия назначава и трима за-

местници. 

В случай на протест, никой от замесените в спора (стартер или арби-

тър) не може да участва в съвета, който решава относно протеста. В тези 

случаи президента призовава заместниците.

ЧЛ.64. гЛавен съдия

Главният съдия разпределя задълженията на всеки един от членовете 

на журито и проверява тяхната работа. Той председателства събранията и 

осигурява подходяща координация с ръководителите на отборите и Глав-

ния организатор.Главният съдия не може да изпълнява други функции по 

време на ръководеното от него състезание. 

 ЧЛ.65. извънредни обстоятеЛства

Когато е необходимо да се вземат решения при извънредни обстоятел-

ства, (отлагане на стартове отлагане на състезание и т. н.) Главния съдия 

формира комисия и я председателства.

ЧЛ.66. безоПасност на състезатеЛите 

Безопасността на гребците е главна задача на журито по време на ре-

гата. 

В случай на условия създаващи опасност Главният съдия има право 

да взима всички необходими решения и да дава указания за извършени-

те промени на стартера и арбитрите по дистанцията. Ако има достатъчно 

време , преди да вземе тези решения, той трябва да се консултира с глав-

ния организатор. 

Главният съдия трябва да осигури подходяща координация между жу-

рито и главния организатор, и особено с отговорника по медицинското 

обезпечаване и безопастноста.

ЧЛ.67. наказания 

Журито налага съответните наказания при нарушаване на правилата. 

Наказанията могат да са: 
1) порицание; 

2) жълт картон (влиза в сила на следващата гонка на дадения екипаж) ;

3) червен картон или отстраняване (във всички етапи от регатата за 

дадения екипаж) 

4) дисквалификация (от всички дисциплини на регатата). 
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Арбитърът може също да обяви повторно пробягване на гонката на 

всички екипажи или само на някои от тях, ако е необходимо по негова 

преценка, за да осигури равноправие за всички. 

ЧЛ.68. докЛад на жУрито 

Журито изпълнява задълженията си до края на регатата. Главният 

съдия в 7 дневен срок след приключването на състезанието изпраща до 

главния организатор доклад, който включва коментарите за провеждане-

то му както и за всички възникнали инциденти и спорове.

ЧЛ.69. стартер и съдия на старта 

Стартерът и съдията на старта трябва да проведат процедурата на 

старта. 

Указания за прилагане на ЧЛ. 69. Задължения на стартера и съди-

ята на старта 

1. Стартер 

1.1. Основни задължения 

Преди да се заеме със своите задължения, стартерът трябва да се 

увери, че всички съоръжения и окомплектовки изисквани от Правил-

ника, отнасящи се за старта и състезателното трасе са на лице и в 

изправност. 

Стартерът трябва да провери дали са на лице радио и/или телефон-

ната връзка със съдията на старта, Главния съдия, съдиите на финала 

и Контролната комисия работят. Стартерът също трябва да направи 

необходимото, всеки екипаж да изпълнява правилата за движение. 

1.2. Неравностойни условия 

Стартера трябва да прецени дали вятърът не създава неравностойни 

условия за състезателите в различните коридори и след консултира-

не с Главния съдия да предприеме нужните действия за осигуряване 

на нормално провеждане на състезанието. 

Главния съдия трябва да информира стартера за всички евентуални 

промени най-малко две минути преди старта на гонката.

1.3. Информиране на екипажите 

Стартера трябва да информира екипажите за времето, оставащо им 

до старта и да им съобщава (когато влизат в стартовата зона за пър-

ви път) в кой коридор ще се състезават. В допълнение, той трябва 

да им съобщава когато остават 5 мин до старта, 4 мин и 3 мин. Той 

проверява дали екипировката им е в ред. 
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1.4. Стартови процедури 

Стартовите процедури, които се прилагат от стартера (включително 

бърз старт и фал-старт) са описани в указание към чл. 46 и чл. 47 в 

Състезателния правилник

1.5. Отстраняване 

Стартерът дава червен картон и отстранява от старта екипаж, който 

е получил жълт картон, който е в сила за тази гонка. 

1.6. Закъснение 

Стартерът може да накаже с жълт картон екипаж, който е пристиг-

нал късно (по-малко от 2 мин преди стартовото време) на неговата 

стартова позиция или не е готов за старт в определеното време. 

Той може да отстрани екипаж, пристигнал след стартовото време. 

1.7. Отлагане на старт 

Когато е необходимо да се отложи даден старт (напр. при повреда в 

лодка или гребла) или се очаква например гръмотевична буря, стар-

терът трябва да се консултира с Главния съдия и съдията по дис-

танцията; да информира екипажите за новото стартово време устно 

и писмено, върху дъска на стартовата кула. Стартерът информира 

Контролната комисия за новото стартово време и Главния съдия за 

всичко необичайно. 

Във всички случаи екипажите трябва да се осведомят от членовете 

на журито за всички промени преди да вдигнат лодките си от вода. 

2. Съдия на старта 

2.1. Връзки 

Преди да пристъпи към задълженията си, съдията на старта трябва 

да се увери, че радио и телефонните връзки със стартера и между 

подравнителя и лицата на стартовите понтони работят нормално. 

2.2. Подравняване 

Главния организатор назначава подравнител и лица за стартовите 

понтони. Подравнителят трябва да инструктира тези лица да нагла-

сяват лодките докато не се подравнят точно. Подравнителят седи 

зад съдията на старта на стартовата линия, на по-висок (30 см) стол 

или платформа, гледайки над главата на съдията на старта. 

Съдията на старта проверява дали подравнителя е подравнил всички 

носове на лодките точно на стартовата линия. Когато се увери, че 

това е така, той го съобщава на стартера чрез вдигане на бял флаг. 

Ako по време на следващите стартови процедури точното подрежда-

не бъде нарушено, той трябва да свали белия флаг докато лодките 

не бъдат подравнени.
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2.3. Фалстарт 

Когато даден екипаж направи фалстарт, съдията на старта трябва 

да информира стартера и съдията по дистанцията, чрез вдигането 

на червен флаг. След като старта е спрян, той съобщава на стартера 

кой екипаж е стартирал рано. Решението, относно това дали един 

или повече екипажи са стартирали рано е решение единствено на 

съдията на старта. 

2.4. Контакт с арбитъра по дистанцията 

Преди старта съдията на старта трябва да влезе във връзка със съ-

дията по дистанцията, за да се увери, че той е готов.

ЧЛ.70.  арбитър (съдия) По дистанцията 

Арбитърът осигурява правилното провеждане на състезанието и без-

опасността на състезателите. Той особено следи никой от екипажите да 

няма предимство или да пречи на опонентите си чрез външна намеса. Ако 

даден екипаж е забавен, арбитърът трябва да се увери, че неговият шанс 

за победа е възстановен. Той трябва да налага съответните наказания на 

екипажи за нарушения, по принцип, само след предупреждение. Арбитъ-

рът не дава никакви указания за курса на състезателите. Обаче, той тряб-

ва да осигури избягването на инциденти и да предпази състезателите от 

забавяне от техни опоненти. Ако е необходимо, арбитърът може да спре 

гонката, да наложи необходимите наказания и да нареди повтарянето от 

начало, веднага или по-късно. В случай на по-късно повтаряне, той тряб-

ва да определи новото стартово време след консултация с Главния съдия 

и да информира заинтересованите състезатели. 

Арбитърът може също да позволи на гонката да финишира и отстра-

ни екипажи след финала. Той може да нареди повтарянето на гонката на 

екипажи, които той посочи. Обаче, когато арбитърът счита, че забавянето 

не е значително и няма ефект върху резултата от гонката, той може да от-

каже да нареди повторно пробягване на гонката на засегнатите екипажи. 

Указания за прилагане на чл.70. Арбитър по дистанцията 

1. Правомощия. Освен специфичните задължения на арбитъра по дис-

танцията, негови подчинени са стартера и съдията на старта. 

2. Задължения по пътя към старта. По пътя си към старта, съдията по 

дистанцията трябва да инспектира състезателното трасе и съоръ-

жения, да се увери, че са в ред и, че няма препятствия по дистан-

цията. Той също трябва да направи необходимото всеки екипаж да 

спазва правилата за движение. Ако установи някакви дефекти по 
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съоръженията, той информира (напр. по радиовръзка от старта) 

Главния съдия, а също и екипажите. 

3. Задължения по време на стартовата процедура. По време на старто-

вата процедура арбитъра по дистанцията трябва да стои, ако е въз-

можно точно до съдията на старта. Ако по някаква причина стартът 

бъде даден погрешно, арбитърът по дистанцията може да нареди на 

съдията на старта да спре серията или да я спре сам, със звънец и 

развяване на червен флаг.

4. Задължения в стартовата зона. Веднага щом стартът бъде даден, ка-

тамарана на арбитъра по дистанцията трябва незабавно да послед-

ва състезателите, в центъра на трасето. Ако даден екипаж, докато 

е все още в стартовата зона покаже, че е претърпял повреда в лод-

ката или окомплектовката си, и ако стартерът е спрял състезание-

то, арбитъра решава, след проверка на повредата дали искането е 

основателно и ако е необходимо да наложи подходящи наказания 

(нормално, след предупреждение). Той може сам да спре старта, ако 

стартерът се забави. 

5. Позиция на катамарана на арбитъра. По време на състезанието, съ-

дията по дистанцията трябва да се увери, че катамарана му се движи 

така, че той има най-добрата възможност да предприема действия. 

Местоположението му зависи от позициите на лодките и от метере-

ологичните условия. Арбитъра трябва да е уверен, че екипажа към 

когото се обръща го чува. Ако се наложи да задмине един или някол-

ко екипажа, той трябва да види да ли те не са затруднени повече от 

необходимото от вълните на катамарана му. 

6. Вид на гонката. Решението на арбитъра по дистанцията може да бъде 

повлияно от вида на гонката (предварителна серия или финал). 

7. Безопасност. Арбитъра по дистанцията има грижа за осигуряване 

на безопасността на състезателите и прави всичко необходимо за 

предпазване от повреди по лодките и окомплектовката. При необхо-

димост, той може да предупреди екипажите за внимание като вдигне 

бял флаг и да ги спре като даде команда ,,Stop,,. В случай, че един 

или повече състезатели са паднали във водата или има обърната 

или потънала лодка, съдията по дистанцията трябва да се увери, че 

спасителите са в действие и ако не, сам да предприеме необходи-

мите мерки. 

8. Лоши атмосферни условия. В случай на внезапен ураган или вло-

шаване на времето, задължение на арбитъра по дистанцията е да 
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реши дали да даде старта, дали да продължи или да бъде спряно 

състезанието. 

Безопасността на състезателите е по-важна от всички правила в 

състезателния правилник. 

9. Облекло на съдията по дистанцията – Когато изпълнява задължени-

ята си, арбитърът по дистанцията трябва да е прав в неговия ката-

маран и е облечен в определеното облекло (синьо сако, светло синя 

риза, вратовръзка на БФГ и сив панталон). При дъждовно време, 

той може да носи син дъждобран или шлифер. При много топло 

време, той може да бъде по риза с или без вратовръзка. Решенията 

относно облеклото се взимат от Главния съдия, вземайки под внима-

ние атмосферните условия. 

10. Информираност - Арбитърът по дистанцията трябва да е информи-

ран по въпросите на гребането като цяло. Желателно е да има лични 

познания, относно особеностите на отделните екипажи и треньори. 

Тъй като даването на указания с електрически, електронни или други 

технически уреди е забранено, по време на състезанието, той тряб-

ва да проверява от близко разстояние екипажите по дистанцията.

ЧЛ.71. съдии на ФинаЛа 

Съдиите на финала определят реда, по който носовете на лодките са 

пресекли финалната линия. Те трябва да са сигурни, че гонката е преми-

нала без проблеми. Те са отговорни за потвърждаването на резултатите. 

Указания за приложение на ЧЛ.71. Съдии на финала 

1. Задължения. Задълженията на съдиите на финала са следните: 

1.1. Да определят реда, по който носовете на лодките са пресекли 

финалната линия; 

1.2. Да се уверят, че съдията по дистанцията е показал, чрез вдига-

не на бял флаг, че гонката е преминала успешно и да потвърдят 

това, чрез вдигане на бял флаг. 

1.3. Да напишат реда на финиширалите екипажи; 

1.4. Да проверят дали официалните резултати от протокола и тези на 

таблото са коректни. 

2. Старши съдията на финала подписва официалният протокол с резул-

татите. 

3. Място на съдиите на финала - За да могат да извършват задължения-

та си, съдиите на финала седят един до друг и един над друг по про-
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екцията на финалната линия.Като основно правило, трябва да има 

най-малко двама съдии на финала един от които е старшия съдия.

4. Времеизмерване – Времеизмерването при състезания провеждани 

от БФГ е ръчно, с точност до 1/1 сек. и се извършва от съдиите на 

финала. Засичат се само крайни времена.

При решение на УС на БФГ може да се въведе засичане и на междинни 

времена. За контрол на реда на пресичане на финалната линия, трябва да 

има видеозапис. При разногласие при съдиите относно реда на присти-

гане, решението е на старши съдията на финала.При едновременно пре-

сичане на финалната линия се признават две или повече еднакви места в 

класирането и не се предвижда нова гонка между съперниците. 

ЧЛ. 72. контроЛна комисия 

Контролната комисия проверява дали съставът на екипажите е редо-

вен и дали техните екипи са в ред. Тя също помага за идентифицирането 

на състезателите извикани за допинг контрол след тяхната гонка. 

Указания за прилагане на чл. 72. Задължения на контролната ко-

мисия 

Главният съдия определя броя, членовете и контролира работата на 

комисията, която изпълнява задълженията си на мястото за съхраняване 

на лодките. 

Контролната комисия проверява следното:

1. Промени в екипажите преди старт. 

2. Осигуряване на смени на състезатели, които са се разболели. 

3. Теглене на рулевите. 

4. Определяне и контрол допълнителна тежест на рулевите (преди старт 

и след финиширане). 

5. Теглене на състезателите лека категория. 

6. Класификация на състезателите с увреждания, когато е необходимо. 

7. Карти на състезателите, възраст на юношите, младежи под 23 години 

и състезатели ветерани.. 

8. Лодки и екипировка: 

8.1. наличност на бяла топка за носа на всяка лодка (или подобно); 

8.2. номер на коридора; 

8.3. проверяване на лодките за използване на забранени уреди за да-

ване на указания и различни химически и други вещества, които 
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увеличават скоростта на лодката и структури забранени от т. 4 на 

приложението на чл. 24; 

8.4. проверка на минималното тегло на лодката и греблата, (когато се 

налага); 

8.5. съобразяване с правилата за поставяне на реклами по лодката и 

греблата; 

8.6. цветовете на лопатките на греблата, когато е необходимо. 

9. Униформеното облекло на състезателите и съобразяването му с пра-

вилата за реклама. 

10. Когато се взема допинг тест, контролната комисия отговаря състе-

зателят да отиде на мястото за тест, веднага след като остави лод-

ката си. 

ЧЛ.73. – АНТИ ДОПИНГ ПРАВИЛА

бФг забранява употребата на допинг под всички възможни форми 

и стриктно спазва анти допинговите правила на Фиса и на българ-

ското законодателство.

ЧЛ.74. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

този правилник влиза в сила веднага след приемането му на общо 

събрание на……

 


