
 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ НА BFAA  
на открито 

A.      Всяко стандартно състезание на BFAA се състои от 28 мишени (2 рунда по 14  
 мишени). В началото на всяко състезание се избира Комитет, който се състои от  
 Директора на турнира и двама стрелци, по възможност от различни дивизии.  
 Комитетът разглежда и решава текущи по състезанието проблеми и жалби. 

B.      Лоши атмосферни условия - BFAA запазва правото да отмени даден рунд или ден от 
 състезание при влошени метеорогични условия. При прекъсване на рунд,  всички  
 стрелци трябва да напуснат незабавно трасето. Оценителите запазват картите с  
 резултата в себе си до уточняване на развитието насъстезанието.  
 Директорът на турнира в рамките на два часа трябва да вземе решение по отношение 
 на метереологичните условия и пригодността на трасето като използва един от  
 следните варианти: 

(1)  възобновява състезанието от мястото, от което то е преустановено, ако 
  условията за това го позволяват 
(2)  завършва рунда следващия ден ако за всяка група остават 5 или по- 
  малко мишени да бъдат простреляни 
(3)  преустановява напълно рунда. В този случай класирането се извършва 
  според постигнатия резултат от предходния ден. Не се взима предвид 
  постигнатия резултат до преустановяване на рунда или стрелба на  
  намален брой мишени. 

C.      Всеки участник получава преди започване на рунда карти за отчитане на резултата. 
 Същият е длъжен да попълни надлежно име, фамилия, дивизия, дата и име на  
 турнира. Желателно е всяка група да е на своята мишена поне 15 мин преди  
 началото на рунда.  

1.     Участниците предават попълнените карти за отчитане на резултата на двамата 
  оценители. Отбелязването на резултата започва от номера на мишената, от  
   която тръгва да стреля групата.  
2.    Капитанът на мишените обявява резултата на всеки стрелец и неговото  
  решение е окончателно. Когато се касае за неговия резултат, то   
  крайното решение е на първия оценител.  
3. Оценителите описват резултата на всеки стрелец и водят текущия резултат, 
  като на всяка мишена сравняват резултатите и коригират, ако има   
  допуснати грешки в текущия резултат.  
4.    След описване на резултата на последната мишена всяка от картите се  
  подписва от  двамата оценители и стрелеца. Същите се предават на капитана 
  на мишените, който  подрежда картите по двойки за всеки участник по  
  възходящ ред според класирането  в групата. Картите се предават в   
  секретариата на състезанието. Неподписани карти или карти с несборуван  
  резултат няма да бъдат приемани, а участниците получават нулев резултат. 

D.      Замърсяване на терена няма да бъде допускано. Всеки, който замърсява се  
 дисквалифицира от турнира. 

E.      Преди започване на състезанието първия ден, всички стрелци трябва да присъстват 
 на "Среща по безопастност". На тази среща се получава информация за  
 разположението на трасето, правила на безопасност и друга специална информация. 
 Започва 30 мин преди старта и продължава около 5 минути. Състезателите подписват 
 инструктажен лист по образец на BFAA за правилата за безопастност. 

F.      Никой няма право да тренира на мишена или мишени, които се използват за  
 състезанието или на трасето на състезанието. Тренировка и прострелка се извършва 



 на определените за това места и в определеното за това време. Всяко нарушение на 
 това правило води до дисквалификация от турнира. 

G.      На тренировка или прострелка всички стрелят от една линия. Не се допуска стрелба 
 ако пред стрелящите има хора. Стрелбата се извършва на серии като за старт и край 
 се използва звукова сигнализация: един сигнал за започване, два сигнала за  
 завършване на серията. Стрелецът зарежда стрела на линията за стрелба по посока 
 мишените след сигнала за старт на серията. Търсенето на изгубени стрели се  
 извършва в рамките на времето, в което участниците събират стрелите си или след 
 приключване тренировката. Бавенето на другите участници в търсене на стрели не 
 бива да се допуска. 

Н.      Правила за облекло: Като уважение към другите участници, стрелците трябва да  
 бъдат в прилично облекло.  

1.      Къси панталонки и поли не по-къси от един пръст над коляното. Шорти не се
  приемат. 
2.      Фанелки с къс или дълъг ръкав като дължината им трябва да покрива корема 
  при опъване на лъка. Носенето на потници не се разрешава. 
3.      От съображение за безопастност се препоръчва да се използват обувки, които 
  покриват изцяло крака. Сандали, джапанки или боси крака не се разрешават 
  на терена или на тренировка. 

I.      Неспортменско поведение на терена или тренировка не се допуска. 
1.      Всеки инцидент на неспортменско поведение се докладва на официалните  
  лица на турнира, които изготвят доклад до Комитета на състезанието, веднага 
  след приключване деня на състезанието.  Ако то бъде признато за такова от 
  Комитета, то следва дисквалификация на стрелеца от състезанието.  Второ  
  такова провинение изважда провинилия се до края на сезона, а УС на BFAA  
  може да наложи и допълнитена финансова глоба. 
2.      Словестна обида, отправена към официални лица на турнира, други стрелци 
  или зрители дисквалифицира автоматично стрелеца от турнира, а Комитетът 
  на състезанието предприема и последващи действия. 
3.      Използването на ругатни/псувни е забранено и води до дисквалификация. 

J.      Като акт на вежливост към колегите си, състезателите не разговарят със зрители или 
 помежду си докато има стрелящи в момента. 

K.      Мобилни телефони и други електронни устройства се държат изключени и тяхната  
 употреба е забранена, освен ако Директорът на турнира е постановил друго или при 
 крайна необходимост.   

L.      От съображения за безопастност и да не се бавят следващите групи не се разрешава 
 на стрелец да отива зад мишената да търси стрели след описване на резултатите,  
 освен ако стрелата не е ясно видима от групата. Състезателите трябва да носят  
 достатъчно стрели, за да могат да завършат състезанието. 

М.      На стрелците е позволено да им се оказва помощ от един от колегитe състезатели в 
 групата. Помощта се изразява в държане на шапка или чадър. 

N.      Използване на бинокли е разрешено без ограничение в увеличението. Не се  
 разрешава използването им за определяне на дистанция и на тях не трябва да  
 има никакви допълнитено поставени белези. Те подлежат на проверка по всяко време 
 на състезанието от официално лице на турнира или по искане на друг състезател. Ако 
 се установи, че има белези и те могат да се използват за определяне на дистанции, 
 бинокъла се конфискува и представя за проверка и мнение от  Комитета на   
 състезанието.


