Наредба 2019година

І. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Състезанията от вътрешния спортен календар на БФ Кану-каяк за 2019
година се организират и провеждат съгласно Правилника на ICF и БФКК –
кану каяк спринт и разпоредбите на настоящата Наредба, приета и утвърдена
от УС на БФКК за 2019 г.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. В Държавни шампионати и купи през 2019 година до участие се допускат
всички клубове по кану-каяк в Република България, редовно регистрирани
и ръководени в своята дейност от Устава на БФКК.
2. В шампионатите клубовете могат да участват с всички свои състезатели,
членове на клуба, редовно картотекирани за 2019 год., при условие, че не
се състезават от друга държава през настоящата година и имат
Българско гражданство.
2.а Картотекирането има срок една спортно-състезателна година.
2.б Право да бъдат картотекирани имат лица които са български граждани,
граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по
Споразумението за Европейско икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено
дългосрочно пребиваване и преди картотекирането е пребивавал не по-малко от
6 /шест/ месеца през последната година на територията на Република България.
2.в Картотекираният състезател е длъжен да се състезава само от името на
клуба, към който е картотекиран и няма право да се състезава през 2020г. от
името на друг клуб в България.
А. деца – родени през 2007 год. и след нея;
Б. момичета и момчета - родени през 2005 год. и след нея;
В. юноши и девойки младша възраст - родени през 2003 год. и 2004 год;
Г. юноши и девойки старша възраст - родени през 2001 год. и 2002 год;
Д. мъже и жени - родени през 2000 год. и преди нея.
3. В ДИШ мъже и жени клубовете имат право да участват с 2 (две) лодки в
дисциплина, а състезателите в неограничен брой дисциплини.
3а. В ДИШ мъже и жени - юноши и девойки старша възраст имат право на
участие в три дисциплини.
3б. В ДИШ при мъже и жени се допускат 6 - ма състезатели по избор от
юноши и девойки старша възраст,
4. В ДИШ юноши и девойки – старша и младша възраст, момчета и
момичета и деца имат право на участие с 2 (две) лодки и всеки състезател
в 3 дисциплини.
4а. В ДИШ при юноши и девойки старша възраст се допускат, 3 - ма
състезатели по избор от юноши и девойки младша възраст.
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4б. В ДИШ при юноши и девойки младша възраст се допускат, 2 - ма състезатели по
избор от момчета и момичета. Деца мини нямат право на участие при юноши и
девойки младша възраст.
4в. В ДИШ при момчета и момичета се допускат 4 – ма състезатели от деца мини само
на 500м в още две дисциплини.
5. В ДОШ всички възрасти, клубовете имат право да участват с 3 (три) лодки, а всеки
състезател в 2 (две) дисциплини – 500м. и 1000м.
5а. В ДОШ всеки клуб участва с минимум 2-ма и максимум 12 състезатели в отделните
направления (каяк, кану, каяк жени, кану жени).
5б. В ДОШ при мъже и жени се допускат 6 - ма състезатели по избор от юноши и
девойки старша възраст,
5в. В ДОШ при юноши и девойки старша възраст се допускат, 3 - ма състезатели по
избор от юноши и девойки младша възраст.
5г. В ДОШ при юноши и девойки младша възраст се допускат, 2 - ма състезатели по
избор от момчета и момичета. Деца мини нямат право на участие при юноши и
девойки младша възраст.
5д. В ДОШ при момчета и момичета се допускат 4 – ма състезатели от деца мини само
на 500м. в още две дисциплини.
6. В ДИШ и ДОШ дадена дисциплина се провежда при минимум три лодки.
7. В ДИШ и ДОШ състезателите нямат право да участват с мини лодки в по горна
възрастова група.
11 8. Деца които участват с мини каяк и кану могат да вземат участие при момчета и
момичета само със стандартни лодки.
9. Състезател участващ на каяк няма право да участва на кану и обратното през сезон
2019г.
10. Участието на състезатели в по-горна възрастова група се допуска след представяне
на медицинско свидетелство пред лекаря на състезанието на техническата
конференция.
11. Купа “Никола Велев”- възрастови групи: момчета и момичета;

ІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
1. Държавен индивидуален шампионат 2019 година
дисциплини:
ВЪЗРАСТ
ДИСЦИПЛИНА
ДИСТАНЦИЯ (м)
МЪЖЕ, ЮСВ

ЖЕНИ, ДСВ

К1, К2, К4, С1, С2
К1, К2, К4, С1, С2, С4
К1, К2, С1, С2
К1, С1
К1,К2
К1, К2, К4, С1, С2
К1, К2, С1, С2

1000
500
200,
5000
1000
500
200
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ЮНОШИ МЛАДША

ДЕВОЙКИ
МЛАДША

МОМЧЕТА
МОМИЧЕТА
ДЕЦА мини лодки
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К1, С1

5000

К1, К2, К4, С1, С2.
К1, К2, К4, С1, С2, С4
К1,К2,С1,С2
К1, С1
К1, К2, К4, С1, С2
К1, К2
К1,К2,С1 С2
К1, С1

1000
500
200
5000
500
1000
200
2000

К1, К2, К4, С1, С2.
К1, К2, С1, С2, С4
К1, С1
К1, К2, К4,С1, С2
К1, К2,С1
К1
К1,С1

1000
500
2000
500
1000
2000
500

2. Държавен отборен шампионат

2019 година

3 – Купа “Никола Велев” К1 и С1
момчета и момичета – 2000 м.

ІV. УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ
През 2019 година състезанията от вътрешния спортен календар на
БФ Кану-каяк ще бъдат проведени, както следва:
1. ДЪРЖАВЕН ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ - мъже и жени, юноши и девойки
младша и старша възраст, момчета и момичета, деца
2. ДЪРЖАВЕН ИНДИВИДУАЛЕН ШАМПИОНАТ - мъже и жени, юноши и
девойки младша и старша възраст, момчета и момичета, деца
3. КУПА ”НИКОЛА ВЕЛЕВ” - момчета и момичета.

V. ДОШ – 2019г.
дисциплини:

ВЪЗРАСТ
МЪЖЕ

ДИСЦИПЛИНА
К1,К2,С1,С2

ДИСТАНЦИЯ (м)
500 и 1000

ЖЕНИ

К1,К2
С1,С2
К1, К2, С1, С2

500 и 1000
500
500 и 1000

К1, К2
С1,С2

500 и 1000
500

ЮНОШИ МЛАДША

К1, К2, С1, С2

500 и 1000

ДЕВОЙКИ МЛАДША

К1, К2
С1,С2

500 и 1000
500

МОМЧЕТА

К1,К2,С1,С2

500 и 1000

МОМИЧЕТА

К1,К2
С1,С2

500 и 1000
500

К1,С1

500

ЮНОШИ СТАРША
ДЕВОЙКИ СТАРША

ДЕЦА мини лодки
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1. Отборно класиране за:
КАЯК
мъже
юноши старша възраст - юноши младша възраст
момчета, деца
КАНУ
мъже и жени
юноши старша възраст – девойки старша възраст
юноши младша възраст – девойки младша възраст
момчета, момичета и деца
КАЯК
жени
девойки старша възраст - девойки младша възраст
момичета, деца
2.- В ДОШ класиране
2а. По възрастови групи и направления.
2б. Провеждат А и Б финали.
2в. А-финал се провежда при минимум три лодки.
2г. Б финал се провежда при минимум 2 лодки
2д. При не проведен Б финал не се оценяват количествените и
качествени показатели

VІ. ДИШ – 2019г.
1. Индивидуално класиране за :
КАЯК

мъже
юноши старша възраст - юноши младша възраст
момчета - деца
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КАНУ

мъже - жени
юноши старша възраст – девойки старша възраст
юноши младша възраст – девойки младша възраст
момчета – момичета - деца
КАЯК
жени
девойки старша възраст - девойки младша възраст
момичета - деца
2. В ДИШ се награждават с медали състезатели класирали се на
първите три места във всички дисциплини.
3. Провеждат се А и Б финали.
3а. А-финал се провежда при минимум три лодки.
3б. Б финал се провежда при минимум 2 лодки.
3в. При не проведен Б финал не се оценяват количествените и
качествени показатели.

VІІ. КУПА “Никола Велев” - 2019г.
Купа “Никола Велев” е индивидуално състезание. Състезателите
класирали се на първите три места в отделните направление се
награждават с купи.

VІІІ. КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - 2019г.
Извършва се от – ДИШ и ДОШ.
Класиралите се на І, ІІ и ІІІ място се награждават с купи, а ІV,V
и VІ място с плакети.

ІХ. ЗАЯВКИ
Заявките за участие в Държавните шампионати и купи се
изпращат в БФ Кану-каяк, както следва:
Принципни: до 10 работнн дни
Поимени: до 5 работнн дни
Заявките трябва да бъдат изпратени по установения образец за
всяка възрастова група по отделно, с предварително изпратени
формуляри от БФКК.
Заявките изпратени след този срок ще бъдат анулирани и
съответните клубове, няма да бъдат включени в програмата.
Състезател заявен в повече дисциплини от разрешеното се
дисквалифицира цялото направление.

Х. ДОКУМEНТИ ЗА УЧАСТИЕ

До участие в
Държавните Шампионати и купи, упълномощено лице на клуба трябва
да представи на съдийската комисия за преглед следните документи:
Българска Федерация “Кану-каяк”

Наредба 2019 година

1. Списък с трите имена на състезателите по възрастови групи и номер на
състезателната карта, подписани и подпечатани с печат на клуба. За
участници в по-горна възрастова група, отделен списък;
2. Пред състезателен медицински преглед на състезателите;
3. Лична състезателна карта /необходима за проверка/;
4. Медицинско свидетелство за участие в по-горна възрастова група.
5. Документ подписан от председателя на клуба, определящ застъпника на
отбора, който единствен има право да контактува с главния съдия.
6. След завършване на състезателната дисциплина, всички лодки извикани от съдията
на финалната линия се явяват за проверка на определено от главния съдия място за
проверка.

ХІ. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
1. Техническите конференции се провеждат, като часът се определя от БФКК до 10
дни преди първия състезателен ден.
2. Програмата за даденото състезание се предоставя на участващите СК минимум
1 час преди техническата конференция.
3. На конференцията се обявява окончателната програмата на състезанието и
часовете на стартиране от главния съдия.
4. ДИШ и ДОШ се провеждат според правилника на ICF и БФКК.
4а. При определени обстоятелства, възникнали независещи от организатора (БФКК),
могат да настъпят промени в мястото и датата за провеждане на дадено
състезание. БФКК ще уведоми клубовете за промяната и причините двадесет дни
преди дадената проява.
5. Времетраенето между отделните дисциплини са минимум:
К1, К2, С1, С2 е 30 - 60 минути при финали – 500, 1000м.
К1, К4 С1, С4 е 40 - 90 минути при финали – 500, 1000м.
К1, К2 и С1, С2 е 30 - 40 минути – 200м.

ХІІ. КАРТОТЕКИРАНЕ
Картотекирането на всички състезатели на лицензираните клубове по канукаяк за 2019г. ще се извърши от 11.02 до 15.02.2019г. по електронен път и в
БФКК:
На 11.02.2019г. – Тракия, Асеновец, Чипилски, Перперикон
На 12.02.2019г. – Ванто Видин, Бдин 77, Хеброс, Пирдоп
На 13.02.2019г. – Локомотив, Дунав, Арда, Акула
На 14.02.2019г. – Бриз Варна,Черно Море Варна, Искър, Приморец, НСА
На 15.02.2019г. – Левски, ЦСКА, Академик, Спорт за теб и мен, Водна земя
1. Всеки клуб трябва три дни преди датата за картотекиране да изпрати
Имената на ново-картотекираните състезатели и долу посочените документи,
както следва:
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1а. Копие от документ за самоличност (акт за раждане или лична
карта) и
актуална снимка в електронен вариант.
1б. Такса за картотекиране, както следва:
мъже и жени - 5 лева за всеки състезател;
юноши и девойки ст. и мл. възраст - 5 лв.;
момчета и момичета - 3 лев за всеки състезател.
1в. Заявление от състезателя, че ще се състезава за дадения клуб.
1г. Протокол, че умее да плува подаден от клуба, в който ще се
състезава
2. Допълнително картотекиране:
2а. От 20.05 до 24.05.2019г.
състезатели, които не са картотекирани до сега в БФКК
по установения ред и такси.
2б. Състезатели картотекирани в предишни години но не
картотекирани през времето от 11.02 до 15.02.2019г.
Такса: Мъже и жени – 20лв.
ЮСВ и ДВС – 15лв.
ЮМВ и ДМВ – 10лв.
Момчета и момичета – 10лв.
2в. На 27.05.2019г. – картотеката за 2019г. се затваря и се качва в
страницата на БФКК – поименна картотека на всеки клуб.
2г. За състезатели от възрастова група деца и младша възраст първо
картотекиране може да се направи не по късно от 15 дни преди
ДОШ или ДИШ.
3. Всеки спортен клуб внася годишен членски внос от 50 лв.
4. Всички състезатели по кану-каяк задължително трябва да носят
по време на състезанията от вътрешния спортен календар на
БФКК личната си състезателна карта.
5. Плащане на картотека и членски внос се извършва по банков път.

ХІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. Разходите за престоя по време на състезанията от вътрешния
спортен календар ДИШ, ДОШ и Купа “Никола Велев” са изцяло за
сметка на съответния спортен клуб.
2. БФКК поема организационните разходи, съдийски такси, наеми и
награждаване на победителите.

Наредба 2019 година

ХІV.ПРОМЯНА
В
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

ЧЛЕНСТВОТО

НА

1. Промяна в членството се извършва съгласно Правилника на БФ
Кану-каяк за членство на състезатели, Закона за младежта и спорта
и Закона за защита на детето.
2. Всеки състезател ( възраст мъже и жени ) преминал от един спортен клуб в
друг без съгласието на двата клуба - двата клуба получават по 50% от
количествените и качествени показатели на дадения състезател през
следващите две години. При преминаване в трети клуб в рамките на двете
години – третият клуб не получава точки.
3. Всеки състезател ( възраст юноши и девойки, момчета и момичета, деца )
преминал от един спортен клуб в друг без съгласието на клубовете – не
носи точки през следващата една година, но има право да участва в ДОШ и
ДИШ само в едноместна лодка.
4. Всеки състезател преминал от един спортен клуб в друг и споразумение
между двата клуба – състезателят носи 100% точки за втория клуб.

ХV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. В държавните шампионати и купи състезателите задължително се явяват с екип
на своя клуб еднакъв за многоместните лодки.
Заявява се на техническата конференция.
2. Състезател, който не е заявен в поименната заявка за участие, като титуляр или
резерва, няма право да бъде заявен на техническата конференция.
3. Ако две лодки са класирани на едно и също място във финала, с равни резултати
получават еднакъв брой точки, като не се извършва класиране на следващото
място. В отборното класиране при равен брой точки се отчита броя на заетите І, ІІ
и ІІІ места от Олимпийските дисциплини и след това І, ІІ и ІІІ места в
неолимпийските дисциплини.
4. При провеждане на допинг контрол, пробата на състезателя се взема след
приключване на последния му старт в състезателния полуден.
5. На техническата конференция се обявява жури Д`апел, в състав от трима души.
5а. Контестация се подава до главния съдия в писмен вид и такса от 50 лв., но не покъсно от 30 минути след обявяване на резултата само от застъпника на отбора.
5б. Главния съдия се произнася до 60 минути след приетата контестацията.
5в. При уважена контестация депозираната сума се връща.
5г. При спор жури Д`апел, взема решение което е окончателно.

ХVІ. ВЪТРЕШЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Българска Федерация “Кану-каяк”

Българска Федерация “Кану-каяк”

Наредба 2019 година

Наредба 2019 година

1. Ерго шампионат каяк 26.01.2019 г.
София
мъже и жени, юноши и девойки (младша, старша)
2. Държавен отборен шампионат 06.06-09.06.2019г.
Пловдив
ДОШ – 05.06 – Техническа конференция
06-07.06- Старша възраст, момчета и момичета,деца
08-09.06 - Мъже и жени, младша възраст.
3.

гр.

гр.

Държавен индивидуален шампионат 18 - 20.07.2019г. гр. Пловдив
ДИШ – 17.07 – Техническа конференция
18-19.07 - Старша възраст, момчета и момичета, деца
20-21.07 – Младша възраст.

4. Държавен индивидуален шампионат 20 - 22.09. 2019г.
ДИШ 19.09 – Техническа конференция
20 - 22.09 – Мъже и жени

гр.Пловдив

5. Купа “Никола Велев” 26-27.10.2019г
момчета и момичета.

гр.Пловдив

ХVІІ. МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Мъже и жени
1 Световна купа
2 Световна купа
Европейски и-ри
Световно п-во

23 - 26 май
30 май - 02 юни
25 - 27 юни
21 - 25 август

Познан
Германия
Минск
Сегед

Полша
Дуисбург
Беларус
Унгария

Младежи до 23 години, юноши и девойки
Европейско п-во
Световно п-во

11 – 14 юли
01 - 04 август

Българска Федерация “Кану-каяк”

Рачице
Питещи

Чехия
Румъния

Българска Федерация “Кану-каяк”

