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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

 в състезания организирани от  МСАкадемия и СК Ронин -Стара Загора 
 

 
 

 

НАРЕДБА  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ 

ПО ДИНАМИЧНА  СТРЕЛБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 

I.ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ 

……….. 

                                                /извлечение/ 
 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ДИВИЗИИ, КАТЕГОРИИ И ДИСЦИПЛИНИ. 

Чл. 7. В Националният шампионат по динамична стрелба право на участие 

имат всички отбори и състезатели на лицензирани спортни клубове по 

динамична стрелба,които са редовно картотекирани за текущата година 

съгласно Наредбата за картотекиране и трансфер на състезателите в БФДС. 

Чл. 8. Некартотекирани състезатели, членове на лицензирани клубове или 

други лица извън лицензираните клубове имат право да участват само в 

състезания от I-во ниво и в семинари. 

Чл. 9. Всеки състезател има право да участва в състезания от II-ро и по-

високониво само, ако е преминал успешно изпитите за безопасност на 

БФДС. 

Чл. 10. Всеки състезател има право да участва за класиране в едно 

състезание,включително и за годишно класиране само в една дивизия. 

Всеки състезател има право да участва във всички дивизии за отделните 

състезания съобразно вида на използваното оръжие, като само първото му 

участие се взема за класиране. 

Чл. 11. Националният шампионат, състезанията, семинарите и стрелковите 

срещи по динамична стрелба се провеждат в съответствие с определените 

дивизии, категории и дисциплини по динамичана стрелба съгласно 

действащите правилници на Международната конфедерация по динамична 

стрелба – IPSC. 
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II. РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Регистрацията за конкретен мач/състезание се извършва на         

www.ipsc-ronin.com (сайта), чрез   формата за участие и/или предоставен 

линк. 

2. Регистрацията е редовна и пълна, когато състезателят е попълнил всички 

необходими данни и е превел сумата за участие в посочения от 

организатора срок, и отговаря на условияга на НАРЕДБА  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ДИНАМИЧНА  СТРЕЛБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ . 

3. Сумата за участие е персонална и не се прехвърля към друг състезател. 

Не се възстановяват или прехвърлят суми за следващ  мач/състезание при 

неявяване или отказване на регистриран състезател за контретното 

състезание.  

4. След завършване на цялостната регистрация, но не по-съсно от 3 дни 

преди състезанието (до 24.00ч. на сряда), при желание от състезателя и 

възможност от страна на организатора, може да бъде променен скуада на 

състезателя - еднократно.  

5. При извършено превеждане на сума за участие за конкретно състезание, 

без регистрация в сайта, състезателя се поставя в дивизия OPEN, категория 

REGULAR, в скуад по избор на организатора. Корекция да дивизията ще 

се прави на GUNCHEK, в деня на състезанието. Отговорността е на 

състезателя, за правилното посочване на дивизията и категорията. 

6. При извършена регистрация за конкретно състезание в сайта, но без 

преведена сума за участие в посочения срок (дед лайн), дължимата сума за 

участие в състезанието е в размер от сумата+50%. Състезатели, който не са 

превели сумата+50%, не са уведомили и/или потвърдили на организатора 

участието си, най-късно 3 дни преди състезанието (до 24.00ч. на сряда), се 

добавят за евентуално участие, единствено в премача.  

7. При отлагане на състезанието поради непредвидени обстоятелства, 

сумата за участие се прехвърля за следващия такъв, от същото ниво и 

дисциплина. 

8. Всеки състезател е длъжен да попълни протокол обр.14 за изстреляни 

боеприпаси съгласно ЗОБВВПИ. Липсата на попълнен протокол, води до 

отстраняване от състезанието. 

9. Организатора си запазва правото да откаже участие на лице, извършило 

цялостна или частична регистрация, което не отговаря на изискванията на 

на НАРЕДБА  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО 

ДИНАМИЧНА  СТРЕЛБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Преведени суми за участие, от 

такива лица не се възстановяват. 
 

Управител на  

СНЦ МСАкадемия  и 

Председател на 

Стрелкови клуб Ронин - Стара Загора 
 

................./п/ ..................              

      Методи Марков 

http://www.ipsc-ronin.com/

