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ПРАВИЛНИК
за провеждане на състезания от държавния спортен календар
1. Общи положения
1.1. Състезанията и техническите прегледи по спелеология са едноетапни.
1.2. Състезанията и техническите прегледи се провеждат при минимум задължителни
елементи включени в тях.
1.3. Отборите за състезания са минимум от двама, а за технически прегледи от четири души и
водач.
1.4. Състезателите стартират, преминават всички елементи в последователност, определена от
организаторите и финишират с представяне на готова карта според наредбата.
1.5. В състезанията по въже се допуска и един състезател.

2. Елементи
2. 1. Задължителни елементи:
2.1.1 Спускане по екипиран отвес.
2.1.2. Изкачване по екипиран отвес.
2.1.3. Преминаване по екипиран парапет.
2.1 4. Картиране на полигон с минимална дължина от 50 метра.
2.1 5. Отговори на теоретични въпроси – минимум по три на състезател.
2.2. Допълнителни елементи:
2.2.1. Екипиране и дезикипиране на отвес.
2.2.2. Преминаване по готов тролей.
2.2.3. Прихващане ни пострадал.
2.2.4. Транспорт на пострадал без прилагане на технически прийоми (построяване на система
за извличане с носилка).
2.2.5. Преминаване на воден участък с лодка.
2.2.6. Класическо катерене по вертикален парапет със самоосигуровка или с горна осигуровка.
2.2.7. Катерене с алпийски стълбички по вертикален парапет или с прилагане на осигуровка.
При катерене с прилагане на осигуровка, задължително на водача на свръзката се поставя
съдийска осигуровка.
2.2.8. Изкачване и слизане по пещерна стълба.
2.2.9. Преминаване на импровизирана теснина.
2.2.10. Ориентиране в местността.
Контролното време е максимално допустимото време за преминаване на маршрута под земята
и всички елементи. При просрочване на това време участникът, (участниците) се декласират.

3. Състезателен маршрут
Състезателният маршрут може да бъде организиран както на повърхността, така и под земята.
Вертикални маршрути – от 10 до 50 метра; хоризонтални маршрути – от 400 до 1000 м (в
зависимост от техническата им сложност).

4. Екипировка и съоръжения
4.1. Участниците трябва да бъдат екипирани според правилата за сигурност.
4.2. Задължително да носят каски на главата. Не се допускат участници, чиито каски не
отговарят на изискванията за безопасност.
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4.3. Не се допуска до участие отбори, които имат осигурителни ремъци с диаметър по-малък
от 9 мм.
4.4. Участниците сами осигуряват необходимото им осветление.
4.5. Организаторите трябва да посочат в наредбата дали е необходимо осветление и за колко
време.
4.6. Участниците задължително носят прониквачни торби, с ремъци и вьженца за окачване и
носене и с тежест определена според регламента на проявата.

5. Заявки и документи
5.1. Желаещите да участват изпращат предварително заявки до организаторите, съобразени с
Наредбата.
5. 2. При регистрация се представят следните задължителни документи:
5.2.1. Документи за предсъстезателен и периодичен медицински преглед, съгласно Закона за
физическото възпитание и спорта.
5.2.2. Документ за застраховка.
5.2.3. Документ – декларация от родителя (попечителя) за състезатели под 18 години.
5.2.4. Индивидуални декларации от всеки участник, че може да плува.
5.З. Други, ако са споменати в наредбата.
5.4. Участници с нередовни документи не се допускат до участие.

6. Старт
6.1. Старта и финала могат да бъдат на едно място или на различни места. При различни места
на финала и старта могат да се използват радиостанции или флагова сигнализация.
6.2. Организаторите трябва да създават условия на участниците за своевременно придвижване
до старта, като на техническата конференция съобщават времето за придвижване до старта.
6.З. Участниците отговарят сами за своевременното си явяване на старта.

7. Финал
7.1. Финалът трябва да бъде изолиран от старта така, че финиширалите отбори да не могат да
дават информация на стартиращите.
7.2. На финала трябва да има медицинско лице и дежурни спасители с необходимата
квалификация и материална база.

8. Задължения на организаторите на техническите прегледи или състезанието
8.1. Осигуряват, според възможностите, еднакви битови условия за всички участници.
8.2. Вземат мерки за опазване на околната среда при подготовката и провеждането на
проявата.
8.3. Осигуряват медицинско лице и спасителна група.

9. Задължения на Ръководителя на група
9.1. Да знае и спазва настоящия правилник.
9.2. Да спазва дадените от ръководството указания.
9.3. Да отговаря за поведението на участниците.
9.4. Да не пречи за организацията и провеждане на състезанието или техническите прегледи.
9.5. Да съобщи на финала или на главния съдия ако някой от групата не се е завърнал.
9.6. Ръководителят на групата няма право да напуска мястото на състезанието или прегледите
преди да се е убедил, че всички участници от групата са налице.
9.7. Да внася протести от името на отбора.
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9.8. Участва в техническата конференция.
9.9. Организира своевременното явяване на отбора на старта.
9.10. Организира присъствието на отбора при официалното откриване и закриване на
проявата.
9.11. Индивидуалният участник има права на ръководител на група.

10. Задължения на участниците
10.1. Да знае и спазва настоящия правилник.
10.2. Да спазва дадените от ръководството указания.
10.З. Да оказват помощ на пострадал по време на проявата.
10.4. Да внася въпросите си към ръководството само чрез ръководителя на отбора.
10.5. Да не пречи на организацията и провеждане на състезанието.
10.6. Забранено е използването на допинг, алкохол и други упойващи средства.
10.7. Да пазят съоръженията, с които се провежда проявата.

11. Класиране. Наказателни точки
11.1. Класирането се извършва на база на постигнато време за преминаване на маршрута +
наказателно време за допуснати грешки. Точността на измерване на времето е до 1 мин., като до
30 секунди се закръгля към по-малко, а над 30 секунди към по-голямо. Първи пример: 1 мин. и 15
сек. = на 1 мин. Втори пример 1 мин. и 31 сек. = 2 мин.
11.2. За всяка регистрирана грешка се начислява 2 наказателни минути.
11.3. За всяко отклонение от 2 градуса при картиране 2 наказателни минути.
11.4. За всеки сантиметър при линейни измервания 2 накателни минути.
В бюлетина за класиране отборите заемащи едно и също място се нареждат по реда на
стартовия списък.
11.5. Ако се картира затворен полигон, за всяка десета част от процента над допустимия
процент (1% по БДС) 2 наказателни минути.
11.6. На старта се засича времето на първия от отбора, а на финала последния от отбора.
Грешките, които подлежат на оценка са дадени в отделни таблици.

12. Съдийски апарат
12.1. Главен съдия:
 Отговаря за цялостното провеждане на прегледа или състезанието;
 Ръководи техническата конференция;
 тегли жребия за стартиране;
 Неговият глас е решаващ при разногласия в съдийския апарат;
 Председателства комисията по протести;
 Обявява крайното класиране.
12.2. Секретар:
 отговаря за регистрацията на участващите състезатели и отбори;
 Води протокола на съдийските заседания и на техническата конференция;
 Приема протеста на водачите на отбори (състезателите нямат право да внасят
протести);
 Приема картоните с наказателните точки от съдиите по маршрути;
 Изготвя списъците на отборите поименно;
 Приема декларации, че състезателите могат да плуват;
 Преглежда разрешенията на родителите, за участници под 18 години, че имат право да
практикуват пещерно дело или да участват в прегледите.
12.3. Съдия на старта:
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Следи за правилната екипировка на участващите в прегледите или състезанието. При
констатация на неподходяща екипировка (не отговаряща на изискванията за
сигурност), отстранява отбора или състезателя от състезанието или прегледа;
Пуска отборите по маршрута;
Командата за старт е следната „Внимание” 5-4-3-2-1 - „Старт”.

Старта не може да започне по-рано от обявеното време.
12.4. Съдия на финала:
 Приема командата за старт от съдията на старта и пуска хронометъра;
 Записва номера на стартиращия отбор;
 Приема картния материал от финиширалия отбор;
 При преминаване на финалната линия спира хронометъра и записва времето на
финиширалия отбор;
 Засича време при обявен протест.
12.5. Съдии по маршрута:
 Квалификация – да имат инструкторско звание или да са завършили курс техническо
усъвършенстване или пещерно спасяване;
 Следят за правилното преминаване на техническите елементи от отборите;
 Записват грешките направени от всеки състезател поотделно;
 При участъците за картиране следят състезателите да не променят стабилизираните
полигонови точки;
 Отстраняват участници и отбори при ситуации застрашаващи живота им.
За всеки технически елемент трябва да има по един съдия.
12.6. Комисия по протеста:
 назначава се от главния съдия, ако има протести;
 Протестът трябва да бъде мотивиран и в писмена форма;
 протестът се подава до 30 мин. след финала на протестиращия отбор.
12.7. Помощни лица – лица, които са на разположение на главния съдия и изпълняват стриктно
неговите нареждания по време на състезанието.

13. Други разпоредби
В наредбата на състезанието трябва да бъде изрично упоменато, как ще се процедира при
картиране (само антени, цялостно картиране на участъка, цялостно картиране и документация на
участъка, изчертаване „да”или „не”на паус).
Състезателите сами осигуряват материалите за картиране и изготвяне на картата. По време на
такива прояви оригиналът се чертае само с подходящ молив.
Настоящият правилник е утвърден от Управителния съвет на БФСп с Решение № 3 от протокол
№ 4 от 12 април 1996 г. и влиза в сила от 1 май 1996 г. и със Заповед N 231/28.05.2002 година
на Председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
Променен и утвърден от Управителния съвет на БФСп на редовно заседание, проведено на 28
февруари 2017 г. с решение № 1 от протокол № 2/28.02.2017 г.
Променен и утвърден от Управителния съвет на БФСп на редовно заседание, проведено на
15.01.2020 г. с решение № 3 от протокол № 1/15.01.2019 г.
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