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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Този правилник има за цел да приведе правилата на FIPS-Mouche към 

условията в България за провеждане на състезания по риболов с муха 

и шнур. В най-общ вид , основните положения са същите, като при 

неясноти , се прилага последния публикуван правилник на FIPS-

Mouche .  Всички непредвидени въпроси, не описани в този 

правилник, се решават в духа, и в съотвествие с правилника на 

световната федерация по риболов с муха и шнур. 

 

Този правилиник, или негова одобрена версия, става официален , 

след публикуването му на страницата на Българска федерация по 

риболовни спортове, като за легитимна се счита последната 

публикувана версия. 

 

За удобство, надолу в текста под израза БФРС, да се разбира, 

Българска федерация по риболовни спортове. 

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

В състезанията под егидата на БФРС в България може да участват хора 

от двата пола, без оглед на възраст .  

Спортният календар на БФРС по риболов с муха и шнур , се определя 

всяка година, на нарочно нейно събрание, и следва да се публикува 

до края на месец март.  

 

3.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В състезанията имат право да участват всички клубове , членуващи 

във БФРС, заплатили надлежно и в срок, определените от БФРС  такси 

за участие . 



Всеки клуб е длъжен до започване на Първи кръг , да е внесъл по 

сметка и годишната си вноска в сметката на БФРС. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

БФРС възлага организирането на всеки кръг от републиканския 

шампионат, на лица по нейна преценка, които следва да извършат 

следните мероприятия: 

- Избор на местата за провеждане на състезанията 

- Подготовка на секторните трасета 

- Закупуване и разселване на рибите, отредени за зарибяване  

- Подготовка и теглене на жребий  

- Събиране  и обработка на състезателните протоколи след всеки 

кръг 

- Публикуване на резултатите от всеки кръг  

- награждавания 

БФРС е длъжна да обезпечи финансово всички тези дейности, с оглед 

безпроблемното протичане на мероприятията. 

5. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК И НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КРЪГ ОТ 

РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ 

 

Към Общите правила , третирани в този правилник, на място за всеки 

кръг може да се изготви и наредба за провеждане на съответния кръг, 

където биват описани различни модификации на правилата, касаещи 

кръга. За целта на място се прави протокол и под него се подписват 

капитаните на отборите. Измененията влизат в сила с три четвърти от 

всички гласове. Така изготвена, Наредбата става неотменна част от 

правилата, само при положение, че не влиза в конфликт с Правилата 

на FIPS-Mouche или настоящия правилник 

5.1 Всеки отбор е съставен от трима участници 

5.2 Всеки кръг се състои от 3 риболовни манша, както следва  

 

- Първи манш в събота сутрин 

- Втори манш в събота следобед 

- Трети манш в неделя сутрин 

 



5.3  Всеки манш е с продължителност от 3(три) часа. Почивката между 

сесиите е 4(четири) часа. 

5.4   Участниците са разделени в два сектора, като всеки сектор е 

разделен на боксове, според броя на участниците. 

5.5  Във всеки от маншовете, двама  човека от всеки отбор се състезават, 

а третият е съдия. Редът на състезаване и съдийстване се определя от 

Жребия. 

 

 

 

 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

- Състезателите за длъжни да спазват стриктно правилата за 

провеждане на състезанията от Републиканския шампионат. 

- Всеки състезател е длъжен да следи за правилното отчитане на 

резултатите му, като се подписва на състезателния протокол след 

всеки манш. 

- Състезателите нямат право да приемат съвети, или каквато и да е 

информация, касаеща състезанието от никой. При установяване на 

подобно нарушение, се санкционира от съдията  

- Всеки състезател е длъжен да следи за изрядността на 

екипировката си, както и за транспортирането й през време на 

състезанието. Състезателите нямат право да получават помощ за 

пренасяне , или подготовка на екипировката. 

- Всеки състезател е длъжен да осигури своята безопасност, 

посредством носене на очила и подходяща екипировка. 

- Всеки състезател е длъжен да се ръководи от принципите на 

спортменство и колегиалност, и да не нарушава добрия тон със 

колегите риболовци и съдии, през време на състезанията. 

 

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАПИТАНИТЕ НА ОТБОРИТЕ 

Капитаните са натоварени със вземане на решения, касаещи 

провеждане на Състезанието и със участие в жребия. 

  

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТБОРИТЕ 

- Всеки един отбор е длъжен да осигури минимум един 

представител, който да участва в зарибяването на секторното 



трасе. При неучастие в зарибяването, всеки състезател от отбора, 

започва състезанието с минус 500 точки. 

 

9. СЪДИЙСТВО  

Състезателите , които съдийстват през време на съответния манш, се 

разпределят по равно в двата сектора, като се сформират две 

съдийски комисии, по една за всеки сектор.  

Съдийската комисия минава многократно по секторното трасе през 

време на манша и упражнява контрол върху състезателите . На място 

се определя главен секторен съдия който :  

 

- съхранява състезателните протоколи на състезателите, и вписва в 

тях резултатите, забележки и санкциите, наложени от Комисията.  

- Следи за правилното провеждане на състезанието  

- Координира действията на останалите съдии от Комисията 

 

Съдийската комисия 

- има всички права да извършва проверки за контри, глави, лидери 

и други компоненти по екипировката на състезателите през време 

на манша.  

- е длъжна да бъде безпристрастна и обективна, и да не оказва 

никаква помощ на състезателите. 

- има право да налага всички санкции, описани в глава 13 на 

настоящия правилник. 

 

10. ЖРЕБИЙ 

 

- Жребият за сектори, за реда на състезаване и съдийстване се тегли 

в петък вечер на техническата конференция.   

- Жребият за боксовете се тегли непосредствено преди всеки манш. 

- Жребият се извършва в затворени кутии, на случаен принцип, в 

присъствието на представители на всеки от отборите. 

- При теглене на Жребия се елиминира възможността двама 

състезатели от даден отбор , да ловят в един и същ бокс през време 

на състезанието. Това се постига , чрез елиминиране на цифрата 

със съответния бокс от жребия . Това предполага по-голяма 

обективност на отборните резултати , при ловене в различни 

условия. 



 

11.  ГРИЖА ЗА УЛОВЕНАТА РИБА 

- Преди започване на всеки манш, всеки състезател разполага до 

максимум два живарника в своя бокс.  

- Веднъж поставени и одобрени от Съдийската комисия, 

живарниците на могат да бъдат местени. 

- Всеки състезател е длъжен да третира всяка уловена риба в 

съответствие с най-добрите практики, отнасяйки се възможно най-

хуманно към нея. При поставяне на рибата в живарника, е длъжно 

да се вземат всички мерки, рибата да има достатъчно пространство 

и вода, за да оцелее, докато бъде измерена от съдията, след което 

се пуска обратно.  

- Мрежата на живарника не трябва да е твърда, да има възли или 

други устройства, застрашаващи здравето на рибите в него. 

- Живарникът трябва да се постави по начин, предполагащ 

безпроблемно пребиваване на рибите в него в продължение на 

манша. 

- Съдията може да разпореди преместване или корекция на 

живарника, ако сметне , че същият застрашава живота и здравето 

на рибите в него. 

 

12.  ИЗМЕРВАНЕ НА УЛОВЕНАТА РИБА 

- Измерване на уловените риби се извършва само и единствено от 

Съдийската комисия , или минимум двама съдии , в присъствието 

на състезателя. 

- През време на манша се предвиждат две измервания , едното се 

провежда около средата на времетраенето на манша, а второто 

след неговия край. 

- При улов на риба, в момент в който Комисията е при състезателя, 

рибата се измерва на момента и се освобождава от Съдията. 

- Всяка уловена риба се измерва на дължина , като в протоколът се 

записва нейния вид и размер. 

- Зачитат се само американски(дъгови) и балкански пъстърви, в 

съответствие с нормите на състезанието. 

- Измерване на рибата става по страничната й линия, от върха на 

носа, до края на опашната перка. 



- Ако съдийската комисия види риба , уловена с муха извън устата , 

закачена в страни от нея, по перките, или изобщо някъде другаде 

по тялото, уведомява състезателя, че рибата е невалидна.  

 

13.  ТОЧКУВАНЕ 

- Всяка уловена риба носи на състезателя 100 (сто) точки. 

- Отделно , всяка уловена риба носи на състезателя и 20 ( двадесет ) 

точки за всеки сантиметър от нейната дължина. 

- Резултатът се закръгля нагоре към цял сантиметър, при положение 

че размерът е над 5 десети от сантиметъра, и надолу , при 

положение, че е под пет десети от сантиметъра.  

ПРИМЕР : риба с размер 24.4см се вписва 24см в протокола, а риба 

24.6см е записва в протокола 25см. 

- Риба , изпусната при меренето от съдията, се вписва с дължина , 

средно аритметична от дължините на всички, уловени от всички 

състезатели в сектора. 

 

14.    НАКАЗАНИЯ 

14.1 Наказание за  по-дълъг лидер от допустимото 

- При първо провинение – не се зачита улова на състезателя до 

момента 

- При второ провинение – следва дисквалификация за съответния 

манш и максимален брой наказателни точки. 

            

14.2 Наказания за глави, по-големи от допустимото 

- При първо провинение – не се зачита улова на състезателя до 

момента 

- При второ провинение – следва дисквалификация за съответния 

манш, и максимален брой наказателни точки. 

 

14.3 Наказания за малко разстояние между мухите  

- При първо провинение – не се зачита улова на състезателя до 

момента 

- При второ провинение – следва дисквалификация за съответния 

манш, и максимален брой наказателни точки. 

 



14.4 Наказания за контри  - дисквалификация за манша и 

максимален брой наказателни точки . 

14.5 Наказания за повече мухи по линията - дисквалификация за 

манша и максимален брой наказателни точки 

14.6 Наказание за тежести, извън мухите по линията - 

дисквалификация за манша и максимален брой наказателни точки 

   

 

 

15.  Въдици 

- Всеки състезател има право да използва само една пръчка с 

максимална дължина до 12 фута , или 366 сантиметра в едно и 

също време. 

- Състезателите имат право да носят резервни въдици , в сглобено 

състояние, закачени за тях, или оставени на брега зад тях. 

- Всеки състезател е длъжен да се грижи сам за оборудването си и 

неговото пренасяне и съхранение. 

 

16.  ШНУРОВЕ 

- Състезателите имат право да ползват всеки вид плуващи, 

потъващи шнурове с диаметър над 0,55мм. 

- Минималната дължина  навит на макарата шнур трябва да е 22 

метра 

- Не са разрешени шнурове тип Shooting Head. 

- Към шнура не могат да бъдат добавяни никакви плуващи или 

потъващи устройства. 

- Позволено е използването на единичен конектор тип „примка“ на 

края на шнура, стига същият да не превишава 10см дължина. 

 

17.  ЛИДЕРИ 

- Максималната дължина на лидерът не трябва да превишава две 

дължини на въдицата, измерено от края на шнура, до последната 

по линията муха. 

- Лидерите могат да бъдат с конична форма или от обикновено 

монофилно влакно. 

- Лидерите могат да бъдат с възли , или без възли, като във втория 

случай, минималното разстояние от възел до възел не трябва да е 

по-малко от 30см. 



- На лидерът е забранено да бъдат поставяни каквито и да е 

плуващи или потъващи устройства, като индикатори ,  или оловни 

съчми или други подобни. Допустимо е използването на плуващи 

или потъващи смазки. 

- Разрешено е използването на максимум 3 микро ринга по цялата 

дължина на лидера с диаметър до 3 милиметра. На всеки ринг 

може да има до 3 възела, коите се считат за един възел, при 

измерване на междувъзловото разстояние. 

- Разстоянието между мухите по линията не трябва да е по-малко от 

50 сантиметра, измерено когато лидерът виси свободно надолу. 

- Разрешава се ползването на индикатори от цветно монофилно 

влакно с подходящо сечение, като възлите отново трябва да са на 

минимум 30см един от друг. 

  

18.  МУХИ 

- Състезателите могат да ползват както плуващи, така и потъващи 

изкуствени мухи. 

- Всички куки трябва да бъдат вързани директно за лидера или 

типета. 

- Утежнени мухи са разрешени, стига утежнението да е скрито в 

тялото на мухата , и да не се вижда. Утежнение може да бъде 

поставяно само по рамото на куката, между нейното „Ухо“ и 

началото на извивката на куката. 

- Единично мънисто е позволено да се вижда извън тялото на 

мухата, като неговия диаметър не трябва да превишава 4 

милиметра. 

- Само мънисто на куката, не представлява т.нар. Изкуствена муха, и 

не може да се ползва . 

- Ако дължината на рамото на куката е до 20милиметра, 

максималният диаметър на мухата трябва да е 5мм. 

- Ако дължината на рамото на куката е над 20 милиметра, 

максималният диаметър на мухата трябва да е 3мм. 

- Разрешено е ползването на до две мухи по линията. 

- Всички мухи трябва да са вързани директно за лидера , като не се 

допуска тяхното движение нагоре или надолу по лидера, 

посредством ролери, или друг вид подвижни монтажи. 

- Всички куки трябва да са единични, без контри или с надлежно и 

абсолютно смачкани такива. 



При първо нарушение от такъв характер, състезателят се 

дисквалифицира за съответния манш от съдийската комисия, и му 

се вписват максимален брой наказателни точки. 

- Ако бъдат забелязани мухи, нанасящи големи вреди на рибата и 

водещи до тежки поражения на нейното здраве – същите могат да 

бъдат забранени от контролиращата комисия. 

- Забранено е използването на всички химични субстанции, имащи 

ефект върху рибите, както и препарати и устройства , емитиращи 

светлина , по тялото на мухите. 

- Забранено е използването на силиконови или пластмасови 

примамки и тела, както и имитациите на червеи от силиконови 

материали, силиконови туистери и други подобни. Кръгли 

Силиконови материали са допустими, стига да не се веят извън 

тялото на мухата( тип силиконови крачета) . 

- Мухи тип „Блоб“ , са разрешени. 

 

19.  КЕПОВЕ 

- Мрежите на кеповете, трябва да бъдат от мек  силикон или гума за 

предочитане. Допустими са също и мрежи от неабразивен 

синтетичен или памучен материал. 

- Мрежите на кеповете не трябва да имат възли. 

- В разпъната дължина, кеповете не трябва да превишават 122см. 

 

20.  ЗАБРАНИ 

- Състезателите нямат право да ловят във състезателните сектори за 

период от 14 дни преди състезанието. 

- Забранява се грубото, неетично и неколегиално поведение през 

време на състезанията. 

- Забранява се използването на естествена стръв за примамка. 

- Забранява се приемането на съвети или информация от страна на 

състезателя, от което и да е било външно лице, през време на 

рунда. 

- Забранява се използването на всички допинг субстанции , описани 

в Анти-допинг регулациите на FIPS-Mouche. 

- Забранява се на състезателите употребата на алкохол и всякакви 

други наркотични и упойващи вещества в района на базовия лагер 

и в секторното трасе. Забраната важи за времето на целия кръг, от 

започване на техническата конференция в петък , до неговия край 



в неделя следобед. Нарушителите ще бъдат дисквалифицирани 

моментално и недопускани до национални състезания за период 

от 2 години. 

 

21.  КЛАСИРАНЕ 

- Класирането във всяка една от трите манша се извършва на база 

точките на всеки състезател, получени от всички уловени от него 

риби. 

- За всеки манш се извършва отделно класиране, на база 

резултатите на всички състезатели в сектора. 

- Състезателят с най-много точки в рунда става първи и получава 1 

наказателна точка. 

- Състезателят с най-малко точки в рунда става последен и получава 

наказателни точки , на база мястото си поред в класирането. 

- При равен брой точки, с предимство е състезателят с повече 

уловени риби. 

- Ако броят на уловените риби е еднакъв, всеки от състезателите 

получава едни и същи наказателни точки.  

 

Пример. Ако трима състезатели са еднакъв брой точки и риби, 

и мястото им в класирането е между второ и четвърто, всеки 

един от тези състезатели получава по 3 наказателни точки. 

Средно аритметично от сбора на местата им таблицата. 

 

- Ако повече от един състезател са капо, на всеки от тях се вписват 

максимален брой наказателни точки за съответния манш. 

- Крайното класиране се определя на база най-малко събрани 

наказателни точни като сбор от отделните класирания в  трите 

манша. 

- При равен брой наказателни точки и риби в крайното класиране 

първи става този, който е ловил в последния манш на 

състезанието. 

- Ако и двамата състезатели са ловили в последния манш, 

предимство има този който е ловил в събота следобед. 

- При ново равенство, се тегли жребий. 

- Индивидуалното класиране се определя от най-малко събрани 

наказателни точки. 



- Отборното класиране се определя от най-малко събрани 

наказателни точки от всички клубни членове. 

 

22. Публикуване на резултатите 

- След края на всяко състезание се прави обявление на резултатите 

и награждаване за съответния кръг. 

- Награждаването за годината се извършва след приключването на 

Трети кръг. 

 

- Крайното класиране се публикува в три дневен срок на Сайта на 

Федерацията на Мухарите в България. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


