БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА
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НАРЕДБА
За организиране и провеждане на спортни прояви в
Република България през 2018 г.

София 2017 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Настоящата Наредба урежда реда и начина за провеждане на състезания и турнири по
приложна стрелба с лък в България.
Всички спортни мероприятия през 2018 г. имат за цел да популяризират стрелба с лък
сред природата по правилата на Международната асоциация IFAA и да създават условия
за развитието й като масов и рекреативен спорт в Република България.
2. КАТЕГОРИИ, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ, КЛАСОВЕ, ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ И ОБЩИ
ПРАВИЛА
Категории и възрастови групи
Провеждат се състезания за любители – мъже/жени, ветерани, младежи и девойки,
юноши, деца:
Всеки стрелец, регистриран като индивидуален член или член на клуб към BFAA, ще
бъде смятан за любител, докато не бъде обявен за професионалист по правилата на
IFAA.
I - Field - Hunter
Мъже / жени АМ/АF
Гол лък, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Неограничен
Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд
Ловна стрелба Неограничена
Ловна стрелба Ограничена
Дълъг лък
Исторически лък

BB
FS
FU
BH
BU
BL
LB
HB

Ветерани мъже / жени
Стрелци, навършили 55 г. преди или в първия ден на турнира имат право да
участват като мъже/жени или ветерани (не и двете). Решението за участие като
ветерани не е задължително на следващи турнири. Изборът винаги е свободен.
Доказателство за възрастта е задължително. В дивизията на ветераните няма класове, а
стиловете стрелба са като тези за мъже / жени.
Младежи и девойки (17–18 г.) YM/YF
Гол лък, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Неограничен
Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд
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BB
FS
FU
BH

Ловна стрелба Неограничена
Ловна стрелба Ограничена
Дълъг лък
Юноши – момчета и момичета (13–16 г.) JM/JF
Гол лък, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Неограничен
Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд
Ловна стрелба Неограничена
Ловна стрелба Ограничена
Дълъг лък
Деца – момчета и момичета под 13 г. CM/CF
Гол лък, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд
Свободен стил Неограничен
Дълъг лък

BU
BL
LB
BB
FS
FU
BH
BU
BL
LB

BB
FS
FU
LB

II - Немаркирани 2D/3D състезания
За всички състезания по 2D/3D през 2018 г. категориите FU и BU се обединяват в една
категория - Bowhunting Compound (BНC), а категориите BHR и TR в Bowhunting Recurve
(BHR) за всяка възрастова група.

ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ И РУНДОВЕ
2.1

Състезания на открито

Състезанията на открито се провеждат на маркирани или немаркирани
дистанции. Немаркирани 2D/3D се провеждат в два кръга и финал. Кръговете се
провеждат в два дни, a финалът в три с по 28 мишени на рунд.
Field състезанията се провеждат в два кръга в по два рунда (field и hunter)
на 28 мишени.
Промяна в стила в даден кръг се разрешава за втория ден, но състезателят
губи точките за общото класиране от двата дни.
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2.1.1. Маркирани дистанции
2.1.1.1. Field (Полеви) рунд
Стандартния манш се състои от 2 по 14 позиции, общо 28 мишени според
изискванията на правилника на IFAA
2.1.1.2. Hunter (Ловен) рунд
Стандартния манш се състои от 2 по 14 позиции, общо 28 мишени според
изискванията на правилника на IFAA
2.1.1.3. Рунд животни
Мишени от група 1:
Мъже, жени, ветерани, младежи и девойки – три изстрела на разстояние 5
ярда един от друг по посока на мишената, с първи малкер между 60 и 40 ярда (3
маркера);
юноши – само предния маркер на възрастните;
деца – 30-25-20 ярда проходни, 1х30 ярда, 1х25 ярда.
Мишени от група 2:
Мъже, жени, ветерани, младежи и девойки, юноши три изстрела на
разстояние 3 ярда един от друг по посока на мишената, с първи маркер между 45 и
30 ярда (3 маркера);
деца – 3х20 ярда.
Мишени от група 3:
Мъже, жени, ветерани, младежи и девойки, юноши – четири изстрела от
един маркер, като маркерът е на разстояние между 35 и 20 ярда.
Деца: 1х20 ярда, 2х15 ярда, 1х10 ярда.
Мишени от група 4:
Мъже, жени, ветерани, младежи и девойки, юноши – четири изстрела от
един маркер, като маркерът е на разстояние между 20 и 10 ярда.
Деца: 3х10 ярда, 1х20 фута.
Всички мишени трябва да са одобрени от BFAA и/или IFAA

2.1.2 Немаркирани дистанции
2.1.2.1.

Рунд с животни

Стандартният рунд е от 28 мишени с животни на маркирани дистанции,
само че при маркерите няма определена дистанция.
Мишените са същите, като при рунда с маркирани дистанции.
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Стрелковите позиции са същите като при рунда с маркирани дистанции, но
няма да се маркират.
Резултатите се отчитат както и при рунда с маркирани дистанции.
2.1.2.2.

Ловен рунд 3D мишени – една стрела

Използват се само 3D мишени одобрени от IFAA.
Ловен рунд: състои се от 28 мишени.
Първият стрелец прострелва първата мишена, след това последователността на стрелба на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти стрелец (и т.н.) се определя като ротация на
оценителните листа.
Резултати: само по една стрела на мишена
Kill зона
20 точки
Витална зона

16 точки

Зона Раняване

10 точки

2.1.2.3.

Стандартен рунд 3D мишени – две стрели

Използват се 3D мишени одобрени от IFAA.
Стандартен рунд: състои се от 28 мишени.
Стрелкови позиции: два маркера на мишена от различни дистанции.
Максималната дистанция за всяка група мишени е същото като за ловен 3D рунд.
Първият стрелец прострелва първата мишена, след това последователността на стрелба на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти стрелец (и т.н.) се определя като ротация на
оценителните листа.
Резултати: Отчитат се две стрели изстреляни от различни дистанции
Kill зона
10 точки
Витална зона

8 точки

Зона Раняване

5 точки
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2.1.2.4. Стрелкови позиции:
немаркирани, със следните максимални дистанции в ярдове:
Група
мишени

Ветерани,
мъже, жени, младежи и девойки

Юноши

Деца

1
2
3
4

60
45
35
20

50
45
35
20

30
25
20
10

2.2

Състезания на закрито

Стандартния манш се състои от 6 серии по 5 стрели на серия, изстреляни от
дистанция 20 ярда. Децата стрелят от дистанция 10 ярда.
Рундът се състои от два стандартни манша. Ръководителят на турнира може
да разреши използването на пет точкова мишена за стрелба на закрито, която съдържа
16 см мишени върху светлосин фон.
Мишените трябва да са одобрени от BFAA или IFAA.
2.3

Изисквания към рубежа

Всички дистанции трябва да са с точност до шест инча (15 см). Дистанцията
до мишената се изчислява от маркера до центъра на щита.
Всички щитове трябва да бъдат стабилни и да няма опасност от накланяне.
Коридорите трябва да бъдат разчистени, за да не се удрят стрелите в клони
или листа.
Всяко лице, независимо от ръста си, трябва да има ясна видимост към
цялата мишена.
Пътеките никога не бива да минават зад щита, предпочита се да бъдат под
такъв ъгъл, че стрелците бързо да могат да напускат линията на стрелбата. Пътеките и
коридорите трябва да бъдат ясно маркирани и да са с ясни указателни табели.
Щитовете трябва да бъдат разположени така, че неточните изстрели да не
представляват опасност за други групи стрелци. Те не бива да пропускат стрели и не
бива да се укрепват с материали, които могат да увредят стрелите или да причинят
рикошет.
Необходимо е наличието на тренировъчен рубеж с тренировъчни щитове за
всяка полева дистанция. Мишените трябва да отговарят на тези за рунда, който
предстои. Трябва да има и отделен рубеж с тренировъчни щита с мишени, отговарящи
на тези на рунда, който предстои да минат децата. Тренировъчните рубежи трябва да са
готови за употреба поне един ден преди първия рунд и да останат в употреба по време
на цялото събитие. Ръководителите на турнира могат да ограничат използването на
тренировъчните зони за периоди, в които не се стреля активно в турнира. Трябва да се
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назначат отговорници по тренировките.
2.4.

Изисквания за безопасност

1. Нито един рубеж не може да получи одобрение, докато всички рискове за
безопасността по мнението на инспектора на рубежа не бъдат отстранени.
2. Ако щитът е разположен така, че зад него на неразумно малко
разстояние има пътека, мишена, път или сграда, зад него трябва да се предвиди
адекватна преграда.
3. Тренировъчната зона трябва да е разположена така, че зад
тренировъчните щитове да няма пътеки или пътища.
4. Необходимо е отстояние от минимум 8 метра между пътеките или
коридорите, успоредни на друг коридор. Този минимум позволява толеранс в зависимост
от терена и дължината на изстрела, но дистанцията трябва да гарантира пълна
безопасност
5. Годността на трасето се удостоверява с подписите на Директора по
стрелбата и отговорниците по трасето според изискванията на формуляра за Инспекция
на трасето - Приложение 2.
2.5.

Общи правила

Всички лъкове и оборудване трябва да бъдат прегледани и маркирани преди
началото на турнира по форма от Приложение 1. Всеки състезател представя
оборудването си пред техническия контрол за проверка на определеното място и време.
Отговорност на състезателя е да поддържа оръжието и оборудването си в параметри,
установени от правелника на IFAA. Ако не го направи, това може да доведе до протест
от друг състезател и до дисквалификация.
Децата стрелят в свои собствени групи под надзора и отговорността на не
стрелящ възрастен. Този възрастен може да бъде един от оценителите на групата.
Eдин стрелец не може да се състезава в даден турнир повече от веднъж, освен
ако турнирът не допуска повече от едно участие.
Състезателите не могат да стрелят по тренировъчни мишени по време на рунд,
освен при официални прекъсвания.
Стрелците трябва да направят всички изстрели в турнира, определени от
спецификациите на Рунда. Резултати на стрелец, който не завърши турнира, не се
взимат предвид за награждаване.
Решението за прекратяване на турнир или част от него е общо решение, взимано
от представител на BFAA, директора на турнира и от полевия капитан.
Стрелците нямат право да издърпват тетивата на лъка, вдигнат над главата (с
насочена нагоре стрела), когато се прицелват хоризонтално.
Загрявката за състезанията се извършва на 4 или 5 серии.
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3. ПРОВЕЖДАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
3.1. Състезанията през 2018 се провеждат както следва:
3.1.1 Състезания по 2D/3D в два кръга и Финал по следната формула:
- 2 кръга на ловен 3D, стандартен 3D и/или животни на 28 мишени немаркирани
дистанции
- финал в два рунда: ловен 3D, стандартен 3D на 28 мишени немаркирани дистанции
3.1.2 Състезания Field/Hunter мишени
2
кръга
на
ловен
и полеви рунд на 28 мишени маркирани дистанции.
3.2. Класиране
3.2.1. 3D

-Индивидуално класиране за всеки кръг и отделно за Финала.

3.2.2. Field -Индивидуално класиране за всеки кръг като за титлата
Републикански шампион се вземат точките от най-добрия field и най-добрия hunter рунд.
При равенство в точките за 1, 2, или 3 място се провежда бараж с една стрела за
определяне на класирането, на мишена и дистанция определена от Директора по
стрелбата.
3.3. Награди.
За всеки кръг и финала призьорите получават медали. Медали не се присъждат
при отсъствие на стрелеца от церемонията по награждаване или незавършване на
състезанието по неоснователни причини.
3.4. Титла "Стрелец на годината"
Провежда се при минимум пет претенденти за тази титла в дивизия. Победителят
получава плакет с надпис. Например: ”Стрелец на 2018 година Recurve"
За определяне носителя на тази титла се сумират точките (според точковата
система по-долу) от двата кръга 3D и двата кръга Field от календара на BFAA. При
равенство на точките за титлата “Стрелец на годината” по-напред се класира стрелецът
с по-добра класация в Републиканското първенство по Field.
Точкова система:
+20 точки за участие в кръг на BFAA
+5 точки за 1-во място, +3 точки за 2-ро място, +1 точка за 3-то място
x1 точка за всеки победен състезател
Примери:

Състезател се класира 3-ти при участие на 10 стрелци: 20 (участие) + 1 (3-то място) + 7 (победени
стрелци) = 28 точки
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Състезател се класира 1-ви при участие на 15 стрелци: 20 (участие) + 5 (1-во място) + 14
(победени стрелци) = 39 точки

4. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО НА ПРОЯВИТЕ
За провеждане на турнирите се назначават съдии, както следва - Директор по
стрелба, Капитани на полигоните и Технически контрольори.
Техническите контрольори се назначават от организаторите на турнира преди
състезанието. Те са минимум двама, стрелци от различни клубове с добри познания за
стрелковото оборудване, одобрени и вписани в регистъра на BFAA.
На всеки турнир се определя полеви капитан от организаторите или Директора на
турнира, като неговите задачи са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

да определи групите.
да определи капитан по мишените и двама оценители за всяка група.
да определи капитани на полигона, които да му асистират за отделните дистанции.
да определи мишените, от които ще започне всяка група.
има възможността при всеки турнир да определи пределно време за просрелване
на мишени или завършване на рундове, ако това се налага.
да се увери, че за всеки щит има достатъчно мишени, за да се заменят
простреляните и да не се вреди на точното отчитане на резултатите.

Задълженията на капитана по мишените включват разпределяне на изстрелите в
групата и уреждането на всички въпроси в групата. Решенията му за резултатите от
изстрелите са окончателни, с изключение на тези за собствените му изстрели, които се
правят от първия оценител. Той също има право да реши дали е необходимо мишената
да се замени преди започване на стрелбата.
Оценителите водят точна статистика за резултатите на всяка мишена, временен
резултат и ги сравняват при всяка мишена.
5. ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР И КАРТОТЕКИРАНЕ
За да може да участва в турнири, всеки състезател, трябва да бъде картотекиран в
BFAA при ред и условия, определени от Управитрелния съвет на асоциацията.
Картотекирането се отразява в специален формуляр, Приложение 3 за клубове и
Приложение 4 за индувидуални стрелци
5.1 Картотека за 2018 г.
1. Колективен член (Клуб). Картотеката за колективен член към BFAA е 200 лв.
2. Индивидуален член. Картотеката за индивидуален член е 40 лв. за година.
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3. Дневен лиценз - 10 лв/ден, но не повече от 4 дни в годината за
чуждестранни състезатели или състезатели нечленуващи в BFAA.
4. Подновяване на картотеката на вече регистрирани членове на BFAA за 2018
г. се извършва до 31.12.2017 г. След тази дата картотеката е 50 лв.
5.2 Такси участие за състезанията през 2018 г.
Таксите за участие в състезанията на BFAA за 2018 се определят на:
1. Членове на BFAA Мъже, жени, ветерани, младежи и девойки:
- 25 лв. платени в деня на състезанието
- 20 лв. платени 30 дни преди състезанието (таксата се връща 100% или се използва за
друго състезание при заявен писмен отказ от участие минимум 7 дни преди началото
на състезанието)
- Юноши и деца - 10 лв.
2. Състезатели нечленуващи в BFAA - 40 лв.
6. ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Редовността на участниците за всяко отделно състезание се удостоверява със
следните документи, които задължително се представят в секретариата на съответното
състезание:
1.

Лична карта за лица над 13 години или акт за раждане на лица под 13 години.

2.
3.

Един брой карта за резултати и категоризация, оформена по изискванията на BFAA
Списък на състезателите, в който се определя стила и дивизията, в който ще
участват

4.

Разрешава се участие в турнири и на състезатели, които не членуват в клуб към
BFAA при ред и условия, определени от Управитрелния съвет на асоциацията. За
тези индивидуални състезатели важат задължително т.1 и т. 2 по-горе

7. ОБЩИ УКАЗАНИЯ, ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ЗАЯВКИ
1.

За правилната подготовка и провеждане на всички турнири е наложително да се
изградят организационни комитети по места, където се провеждат състезанията.
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2.

Организационния комитет е длъжен да осигури за правилното протичане на
състезанието подходяща материална част (щитове, мишени, маркери,
ограничителни ленти, оценителни листа, компютърна обработка на резултатите,
охрана).

3.

Изграденото трасе за всеки рунд задължително се проверява и одобрява от
Директора по стрелбата, според изискванията и документацията на IFAA.

4.

Клубове и състезатели, които имат желание за участие в даден турнир
задължително изпращат предварителна заявка до организатора 15 дни преди
датата на провеждане на турнира. Окончателната заявка се изпраща 3 дни преди
деня за тренировка.

5.

Разноските за храна, хотел и транспорт са за сметка на участниците.

6.

Разноските за храна, хотел, транспорт и хонорар на съдиите се поемат от
организаторите на турнира.

8. НАРУШЕНИЯ, ЖАЛБИ И САНКЦИИ
1.

При неспазване срока на заявката за участие в дадено състезание, клуба или
състезателите дължат глоба в размер на 20лв. (Двадесет лева) на Организационния
комитет на турнира, която сума се превежда по банков път, от член на
Организационния комитет на турнира в рамките на 3 (три) работни дни, по сметка
на BFAA

2.

Жалба за допуснати нередности по време на състезание според Наредбата на BFAA
се съставят в два екземпляра - единият се предава от жалбоподателя на
Организационния комитет на турнира, а другият на сътезателя, срещу когото е
подадена жалбата. Таксата за подадена жалба е 100 лева (сто лева). При
уважаване на жалбата същата сумата се възстановява. Ако не се уважи, член на
Организационния комитет на турнира, внася сумата по сметка на BFAA в рамките на
3 (три) работни дни. Разписката за внесената сума се дава на състезателя, подал
жалбата.

3.

Крайният срок за подаване на жалбата е 30 (тридесет) минути след обявяване на
неофициалното крайно класиране.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящата Наредба няма да бъде променяна по отношение специфичните
технически изисквания по отделните дисциплини, класове и категории състезания до
2018 година. Същата е одобрена на заседание на УС BFAA на 23.09.2017 г. в С.
Кормянско
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица за трансформиране на ярдове и футове в метри
Ярд

Метър

Ярд

Метър

Ярд

Метър

Ярд

Метър

1

0.91

21

19.20

41

37.49

61

55.78

2

1.83

22

20.12

42

38.40

62

56.69

3

2.74

23

21.03

43

39.32

63

57.61

4

3.66

24

21.95

44

40.23

64

58.52

5

4.57

25

22.86

45

41.15

65

59.44

6

5.49

26

23.77

46

42.06

66

60.35

7

6.40

27

24.69

47

42.98

67

61.26

8

7.32

28

25.60

48

43.89

68

62.18

9

8.23

29

26.52

49

44.81

69

63.09

10

9.14

30

27.43

50

45.72

70

64.01

11

10.06

31

28.35

51

46.63

71

64.92

12

10.97

32

29.26

52

47.55

72

65.84

13

11.89

33

30.18

53

48.46

73

66.75

14

12.80

34

31.09

54

49.38

74

67.67

15

13.72

35

32.00

55

50.29

75

68.58

16

14.63

36

32.92

56

51.21

76

69.49

17

15.54

37

33.83

57

52.12

77

70.41

18

16.46

38

34.75

58

53.04

78

71.32

19

17.37

39

35.66

59

53.95

79

72.24

20

18.29

40

36.58

60

54.86

80

73.15

ФУТ
20

Метър
6.10

ФУТ
25

Метър

ФУТ

7.62

30

12

Метър
9.14

ФУТ
35

Метър
10.67

Име
Рег, Номер
Клуб

Клас

Производител:

А

B

C

BH-C

BL

HB

Резултат
Лък 1

BU

Съответствие с правилата
Лък с две гъвкави рамена
Общо тегло и опън на лъка поддържани от стрелеца
Без спусък (изкл. За стил Bowhunting Unlimited)
Лък, стрели, тетива и аксесоари без маркери на прицел
Само един постоянен нокпойнт (макс. 2 белега)
Маркер за разтяжка и нивелир не се подават над стрелата
Неподвижен маркер за разтяжка
FU

Без увеличителни устройства по мерник или peep sight-a

Или kisser бутон или peep sight, no не и двете

По скоро хоризонтално, отколкото вертикално закрепени пинове,

Мерник с 4 или 5 фиксирани точки (пинове)
Прави пинове само с една референтна точка

Без у-ства за определяне на разтяжка (кликери, огледала и т.н.)
Заглушители на тетива не по-близко от 304.8 mm от нокпойта
Части от колчана, вкл. закрепване невидимо от прозореца на лъка

Без оптични у-ства за прицел, постоянна точка на прикладване

Балансьор вкл. Удължител не по дълъг от 12 инча (304.8 mm)

Стрели еднакви по дължина, тегло, диаметър, пера и насадки

FS R&C

Тетивата на лъка направени от полиестер (исторически материали

Дървени стрели с естествено оперение?

Лъка направен от подобен материал, като този при историческите ?

Лък с приет дизайн и употреба преди 1900 година?

Заглушители на тетива не по-близо от 300 мм от нокпойта
Дървени стрели с естествено оперение
Идентични стрели по дължина, оперение и върхове

кевлар, fastflight и т. н. Не са разрешени

ДА

Лък 1

Без стабилизатор, нивелир, разтяжки, мерници, намаление. сила на опън
Един постоянен нокпойнт, максимално 2 белега

Лък, стрели, тетива и аксесоари без маркери за прицел

Подсилени върхове на лъка не по-дълги от 50 мм и по-високи от 20 мм
Прорез на прозореца наклонен и не преминаващ центъра на лъка.

Лъкът има постоянна крива при опън D-образна

Разстояние от пин протектора до горен пин > от тази м/у него и следващ

Bowhunter Recurve & Compound

ФОРМА ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО
BB-C

LB

FS-C

BH-R

Деца

FU

BB-R

Юн

Стил
FS-R

Вет

Сила на опън:

Сила на опън:

Дивизия Въз

Тип/Модел:

ПЪРВИ ЛЪК

База:

Тип/Модел:

Сериен Номер:

Производител:
База:

ВТОРИ ЛЪК

Сериен Номер:

Тип/Модел:

Стрели

Тегло +/- 2 gr

НЕ

Лък 2

НЕ

Barebow R & C

като сухожилия и черва не са разрешени) Модерни материари като

НЕ

НЕ

Приложение 1

ДА

Лък 2
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Дължина +/- 4 mm

Фийлд

ДА

ДА

Забележка: Единствено FU, FS и BH могат да смесват стрели

3-та стрела

Проверяващ

Дата и подпис на стрелеца

Y

Производител:
Код/Спайн:

Заоблен

ТИП ВЪРХОВЕ (Само за дълък лък – LB)

2-ра стрела

Проверка на скоростта (Само за къмпаунд)
1-ва стрела

Решение от прегледа

Резултати от прегледа

ДА НЕ

Лък(ове) съответстват на правилата?

Решение от прегледа
Запечатани болтове на рамената?

Стрели съответстват на правилата?

Забележки

BU и BL: Маркирано положение на пиновете и рамка

Прозорец на лъка за лепенка?

ДА НЕ

Забележка от прегледа:

Дата на прегледа

Bowhunter Unlimited & Bowhunter Limited
Дълък Лък
Исторически лък

