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ДЕФИНИЦИИ: 
Общи състезателни правила (АWR2): 

Правила за основните изисквания към официалните 
мероприятия на НАВИГА. 

Те стоят над правилата за класовете на секциите и не 
могат да бъдат отменяни от тях. 

Те могат да бъдат променяни само от Общото 
събрание и от Президиума на НАВИГА. 

Правила за класовете (KLR3): 

Важат за отделните класове в секциите.  
Изработват се от секциите и трябва да се утвърдят от 

Президиума. 
 

1. КАТЕГОРИИ, ГРУПИ И КЛАСОВЕ ЗА КОРАБОМОДЕЛЕН 
СПОРТ НА НАВИГА 

(1) Корабните модели са разделени на моделни 
категории, които са подразделени на моделни групи и 
съответно моделни класове. Този порядък следва според 
вида на модела, според състезателната задача и според 
вида, съотв. работния обем на задвижването и е 
дефиниран и предписан в определенията за класовете. 

(2) Начинът на изписване на означенията на класовете 
е установен в правилата за класовете на съответната 
секция. 
 

2. ОСНОВНИ И ОБЩИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Основни определения 
2.1.1.Обсег на валидност на АWR 

(1) АWR на НАВИГА са валидни за 4 години.Промяна 
поради предпоставка опазване на околната среда и 
безопасност става по всяко време чрез Президиума. 

                                                      
2 Спазени са немските съкращения, в случая - Algemeine Wettkampfregeln 
3 Klassenregeln 
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(2) АWR на НАВИГА са задължителни за следните 
официални мероприятия на НАВИГА: 
Световни първенства (Weltmeisterschaften) съкратено WM 
Световни конкурси (Weltwettbewerbe) съкратено WW 
Континентални първенства (Kontinentalmeisterschaften) съкратено KM 
Континентални конкурси (Kontinentalwettbewerbe) съкратено KW 
Международни първенства (Internationale Wettkämpfe) съкратено IW 
Международни конкурси (Internationale Wettbewerbe) съкратено IW 

(3) На присъединените към НАВИГА национални 
федерации се препоръчва да провеждат националните си 
мероприятия по тези правила. 

2.1.2. Официални мероприятия на НАВИГА 

(1) Като официални мероприятия на НАВИГА съгласно 
т. 2.1.1. се считат само тези, които са включени в 
състезателния календар на НАВИГА. Състезателният 
календар се издава от Генералния секретариат на 
НАВИГА. Заявки само чрез членуваща федерация. 

(2) Като официално международно състезание или 
конкурс се признава едно мероприятие тогава, когато 
наред с организатора участвуват най-малко две 
членуващи страни и работи официално един 
международен съдия от друга членуваща страна. 

(3) WM, WW, KM и KW на НАВИГА се провеждат от 
съответните секции за определените класове през две 
години. 

(4) WM, WW, KM  и KW на различните секции трябва да 
не се извършват на едни и същи дати. 

2.1.3. Промени на правилата и тяхната валидност 

(1) Общи състезателни правила 

(а) Право да променя АWR, да допълва или да 
зачерква има само Общото събрание и Президиумът на 
НАВИГА. Решените чрез Президиума промени през 
времето между новото издание на правилата и 
следващото Общо събрание са валидни като временни 
(предварителни) правила. Те до потвърждаването от 
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следващото Общо събрание са задължителни за всички 
официални мероприятия на НАВИГА. 

(б) Изменения на АWR от основно значение 
(например съществените правила за провеждане на 
състезанията) не бива да се въвеждат в сила по време на 
основния състезателен сезон (месеците май до 
септември). Това е период на задържане от минимум 4 
месеца за оповестяване в НАВИГА-информация, съотв. 
чрез съобщение на Генералния секретариат до всички 
национални федерации. 

(2) Правила за класовете (KLR) 

(а4) Правилата за класовете се изработват от органи 
на секциите и се представят на Президиума за 
утвърждаване. Решените чрез Президиума промени през 
времето между новото издание на правилата и 
следващото Общо събрание са валидни като временни 
(предварителни) правила. Те до потвърждаването от 
следващото Общо събрание са задължителни за всички 
официални мероприятия на НАВИГА. 

(б) Измененията на KLR от основно значение (например 
съществените правила за строителните предписания) не 
бива да се въвеждат в сила по време на основния 
състезателен сезон (месеците май до септември). Това е 
период на задържане от минимум 4 месеца за оповестяване 
в НАВИГА-информация, съответно чрез съобщение на 
Генералния секретариат до всички национални федерации. 

2.1.4. Изменения и допълнения на Правилата за положенията за 
безопасност 

Изменения и допълнения на Правилата, които 
засягат предписанията за безопасност за опазване на 
живота и здравето на състезателите, моделите и 
състезателната техника от възможни опасности, съотв. за 
опазване на околната среда, и трябва да се закрилят, 

                                                      
4 В оригинала означението (а) е пропуснато 
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могат да бъдат решени чрез Президиума с незабавна 
валидност. 
 
2.1.5. Заявки за мероприятия на НАВИГА и потвърждения за 
участие 

(1) Заявката за едно мероприятие на НАВИГА за 
приемане в спортния календар на НАВИГА за следващата 
година трябва да бъде представена в Генералния 
секретариат на НАВИГА до 30 октомври. 

Съобщението за един официален международен 
конкурс на НАВИГА може да следва само чрез една 
национална федерация (не от сдружение). 

 Съобщението следва да съдържа следните 
сведения: 

♦ вид на мероприятието (в съответствие с т. 2.1.1.); 
♦ дата на мероприятието; 
♦ предписани класове; 
♦ име и адрес на организатора; 
♦ краен срок на заявката (дата на пощенското клеймо). 

При WM/WW и при KM/KW организаторът, съотв. 
изпълнителят, трябва да препрати потвърждението за 
участие до заявилите състезатели от националната 
федерация. 

(2) Щом в едно WM/WW  или KM/KW в един моделен 
клас са заявени състезатели, по-малко от необходимите 
за присъждане на титла (виж т.2.4.9.), то организаторът, 
съотв. изпълнителят, уведомява най-малко 4 седмици 
преди началото на световното първенство състезателите 
от националните федерации, при това с писмено 
съобщение. 
 
2.1.6. Назначане на международните съдии на НАВИГА 

Назначаването на международните съдии в WM/WW 
или KM/KW е установено принципно в Правилата за 
съдиите. 

2.1.7. Регламент за мероприятия на НАВИГА 
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(1) Всеки организатор на WM/WW и на KM/KW е 
задължен да изпрати регламента навреме до всички 
членуващи федерации. 

(2) Като задължителни дати са валидни за: 

 

WM/WW 9 месеца 
KM/KW 6 месеца 
ІW 4 месеца 

преди началото на мероприятието. 

(3) Регламентът се изготвя наред с националния език и 
на един от официалните5 езици на НАВИГА и съдържа 
следните данни: 

- Вид и обозначение /наименование/ на мероприятието; 
- Организатор; 
- Изпълнител; 
- Място и време за провеждане (дата на пристигане 

на участниците); 
- Валидни съответни състезателни, съотв. конкурсни 

правила на НАВИГА (или евентуални малки изменения); 
- Обявени класове модели; 
- Условия за участие; 
- Срок на заявката и на писмото-заявка (крайният срок на 

заявката при WM/WW  или KM/KW трябва да не е повече 
от 90 дни спрямо началото /деня на пристигането/); 

- Срок на приключване на регистрацията на 
състезателите и моделите; 

- Титли, медали, грамоти и почетни награди, които ще 
бъдат раздавани от организатора; 

- Материали и екипировка, предоставяни от 
организатора; 

- Стартови такси (вид валута); 
- Такса за протест (вид валута); 
- Указания за възможност за подслон; 
- Цена на горивото (ако съответните класове са обявени); 

                                                      
5 Те са немски, френски и английски. Генералното събрание от ноември 
2003г дискутираше добавянето на руски, но не се гласува и не се прие. 
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- Указания за честотния обхват (MHz) за 
далекоуправляемата апаратура, които са допустими 
в страната, и други необходими указания към 
експлоатацията на апаратурата (ако съответните 
класове са обявени); 

- Указания за прилагане на пиротехника (ако 
съответните класове са обявени); 

 
2.1.8. Стартови такси 

Стартовите такси са приложими за следните 
официални мероприятия на НАВИГА: WM/WW  или 
KM/KW. 

Техният размер се установява от Общото събрание 
на НАВИГА. 

Размерът на таксите се публикува във всяка 
НАВИГА-информация. 

Стартовата такса се определя като една сума общо 
за организатора и за секцията. Сумата за секцията служи 
за покриване на разходите, които възникват чрез 
дейността на секцията. 

За резервните модели стартова такса не се изисква. 

Стартовите такси се превеждат на изпълнителя от 
съответната федерация. Секционната такса се превежда 
от изпълнителя на секционната [банкова]6 сметка на 
НАВИГА. Представителят на НАВИГА трябва да получи за 
контрол едно копие от общото платежно нареждане за 
преведените такси. 

 
2.1.9. Такси за протести 

Таксите за протести са единни за предвижданите класове 
при всички официални мероприятия на НАВИГА. Техният 
размер се определя от Генералното събрание или от 
Президиума. Сумата е или в US-долари, или еквивалентна 

                                                      
6 В квадратни скоби са поставени отсътствуващи в оригинала думи, които да 
поясняват текста. Кръглите скоби са използувани както тези в оригинала.  
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сума, изчислена в съответната валута на страната по 
съответния валиден официален валутен курс 
 
2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСНО ЛИЧНОСТТА [на състезателите] 

2.2.1. Възрастови класове 

При мероприятията на НАВИГА състезателите се 
разделят на два възрастови класа - юниори [юноши] и 
възрастни [сеньори]. 

За юноша се счита този, който в годината на 
състезанието/конкурса, не е по-възрастен от 18 години. 

2.2.2. Състезатели и техните заявки 

(1)  Участието като състезател при WM/WW, съотв. 
KM/KW трябва да следва върху една заявка чрез 
национална федерация [член] на НАВИГА. 
Заявката трябва да се изпрати в съответния краен 
срок, определен в регламента от организатора. 

Участник може да стартира само за една страна-
член на НАВИГА, и единствено само за членуваща 
страна, чийто паспорт той притежава, съответно, 
чийто гражданин е той. Единствено изключение е, 
когато участникът трайно живее в друга членуваща 
страна. 

(2) Всяка национална федерация може да заяви 
състезатели само ако тя е платила членския внос 
съгласно служебната инструкция на НАВИГА. 

(3) С подаване на заявката състезателят приема 
условията на обявлението. 

2.2.3. Допустим брой състезатели 

 Допустимият брой състезатели (юниори и 
възрастни) за световни и континентални първенства и за 
световни и континентални конкурси се взема от 
определенията на съответната секция. 

2.2.4. Помощник и представител на състезателя 
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(1) Броят и задачите на помощника са установени в 
класовите определения на съответната секция. 

(2) Заместване на състезателите по време на движение 
на модела по акваторията е недопустимо. 

(3) При оценяване на моделите по време на стендова 
оценка състезателят, съотв., участникът в конкурса 
може да поръча да бъде представляван. 

2.2.5. Участие на гости в мероприятията на НАВИГА 

(1) Участието на гости при WM, WW, KM или KW не е 
възможно. При други конкурси на НАВИГА за участието 
решава ръководителят на конкурса. 

2.2.6. Забрана за стартиране на функционери в състезанието, 
съотв., конкурса 

Който в едно WM, WW, KM, KW или ІW е назначен като 
главен съдия, като представител на НАВИГА и като 
технически ръководител, не може в това мероприятие да 
е едновременно и състезател, съотв., участник в 
конкурса. Съдии не могат да работят в класовете, в които 
те самите стартират, съотв., участвуват. 
 
2.3. РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ И ШАМПИОНАТИ 
2.3.1. Ръководство на състезание (конкурс) 

(1) За всяко официално мероприятие на НАВИГА трябва 
да бъде изградено едно ръководство на състезанието 
(конкурса). Ръководството на състезанието (конкурса) се 
конструира и потвърждава от организатора. При WM/WW и 
при KM/KW конструирането става чрез Президиума на 
НАВИГА. Организаторът има право на предложение. 

(2) Ръководството на състезанието е отговорно за 
следните задачи: 

- утвърждаване на сътрудниците по стартови места; 
- контрол и приемане на състезателните места; 
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- контрол и утвърждаване на регистрацията на 
участниците и моделите и даване разрешение за 
стартове; 

- текущо оповестяване предварителните резултати от 
първенството, респ. конкурса; 

- утвърждаване на предварителните резултати като 
окончателни, доколкото не е постъпил никакъв протест. 

(3) Ръководството на състезанието, съотв. конкурса се 
състои както следва: 

- представител на НАВИГА (трябва да е член на 
управлявщия Президиум) - само за WM и WW; 

- главният съдия като председател; 
- секретар (като изпълнител); 
- технически ръководител; 
- по един оторизиран представител на всяка участвуваща 
страна. 

(4) Главният съдия е длъжен до един месец след края 
на мероприятието да изпрати до Президиума на НАВИГА 
писмен отчет. 

 
2.3.2. Жури 

(1) При WM, WW, KM, KW и при IW се изгражда едно 
жури. 

(2) Задачата на журито е да се произнася по протести и 
жалби, които са последвали в прекия ход на 
състезателната обстановка. Журито има право да 
произнася или да утвърждава дисквалификации. 

(3) Журито се състои както следва: 
- главният съдия като ръководител 
- представителя на НАВИГА 
- минимум от 1 международен съдия, който при 

инцидент не е участвувал като ръководител на 
стартово място, съотв., ръководител на комисия за 
стендова оценка. 

- секретарят на ръководството на състезанието (в 
случая включен допълнително) без право на глас. 
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2.3.3. Задачи и отговорности на членовете на ръководството 
на състезанието, на ръководителите на стартовите 
места, на комисиите за стендова оценка и за оценка. 

(1) Главен съдия 

а) Главният съдия е най-старшият спортен ръководител 
на състезанието, респ., на конкурса. 

b) Той е оправомощен да прекъсва временно 
състезанието, да произнася предварителни 
дисквалификации, да променя стартови места и да 
нарежда веднага други неотложни за мероприятието 
мерки. 

с) Той е отговорен за своите разпореждания пред 
ръководството на състезанието, респ., конкурса. 

(2) Представител на НАВИГА 

а) Представителят на НАВИГА има за задача да се 
грижи за стриктното спазване на правилниците на 
НАВИГА. За тази цел той има право да изисква от 
главния съдия да бъде свикано на съвместно 
съвещание журито, респ., ръдоводството на 
състезанието, респ., на конкурса. Главният съдия 
трябва да изпълни това искане. 

b) Представителят на НАВИГА има право да налага 
вето върху решенията на главния съдия или на 
ръководството на състезанието. Щом като е 
наложено вето от представителя на НАВИГА, 
решенията на главния съдия или на ръководството 
на състезанието, срещу които е било наложено 
вето, са невалидни.  

с) Ръководството на състезанието на това основание 
трябва да свика събиране и да намери тогава едно 
окончателно решение. Представителят на НАВИГА 
по такъв начин може да прегласува специални 
въпроси.  Но не и по въпроси, отнасящи се до 
Общите състезателни правила, което той обаче 
трябва да докаже. 
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d) Той е длъжен възоснова набрания при състезания и 
конкурси опит да осигурява на секционните 
ръководства и на Президиума предложения за 
подобряване на правилниците.  

(3) Секретар на ръководството на състезанието 

а) Секретарят на ръководството на състезанието, 
съотв., конкурса трябва да води протокол за 
заседанията на журито, респ., на ръководството на 
състезанието, който е оповестим открито. 

b) Той трябва да изработва регистрационните 
списъци, да ги представя на ръководството на 
състезанието за утвърждаване. Той отговаря за 
правилното изчисляване на резултатите и за 
тяхното предварително и окончателно 
оповестяване след утвърждаване от журито, респ., 
от ръководството на състезанието/конкурса. 

с) съобразно обхвата на състезанието, респ., конкурса 
трябва да му са предоставени от изпълнителя 
сътрудници и изчислително бюро за изчисляване и 
за контрол на състезателните, респ., на 
конкурсните резултати. Тези сътрудници и 
изчислително бюро са подчинени на журито, респ., 
на ръководството на състезанието.  

(4) Технически ръководител 

а) Техническият ръководител отговаря за правилното 
разположение, за техническото оборудване и 
поддържане на стартовите места, респ. на 
конкурсните обекти. Той трябва да следи наоколо на 
1000 м никакъв радиопредавател, освен тези пряко 
намиращи се в състезанието, да не се задействува.  

b) Той е отговорен за качественото прибиране на 
моделите. 

с) На негово разположение провеждащата национална 
федерация предоставя редица квалифицирани 
сътрудници, както и съответни съоръжения. Тези 
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сътрудници са подчинени на техническия 
ръководител и са предоставени нему. 

(5) Ръководител на стартовото място 

а) Той отговаря за правилното протичане и спазването 
на състезателните правила на стартовото място и 
ръководи участието на стартовото място на 
работещите съдии и сътрудници, които са 
предоставени от провеждащата национална 
федерация. 

b) Установените от съдиите резултати трябва да бъдат 
потвърдени от ръководителя на стартовото място. 

(6) Ръководител на комисията за стендова оценка  

а) Той отговаря за правилното протичане и спазването 
на състезателните правила при стендовите, респ., 
функционалните изпитания и ръководи участието на 
подчинените му съдии и сътрудници. 

b) Резултатите на комисията за стендова оценка трябва 
да бъдат потвърдени от главния съдия. 

(7) За определени функции са установени минималните 
изисквания в правилата за съдиите. Те са описани там. 

 
2.3.4. Работни условия за ръководството на състезанието и 
конкурса 

(1) За осигуряване на работните условия за ръководство 
на състезание, респ., конкурс, на жури, на комисия за 
стендова оценка, респ. на комисия за оценка и работата 
на ръководителя на стартовото място е отговорен 
изпълнителят, както и да осигури необходими материали 
и технически предпоставки. 

(2) Съответните изисквания да се взаимствуват от 
определенията на въпросните секции. 

(3) Журито, респ., ръководството на състезанието/ 
конкурса преди започване на състезанието, респ., 
конкурса трябва да проконтролира работните условия. 
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При установени недостатъци изпълнителят трябва 
веднага да се погрижи за отстраняването им. 

(4) Най-строго внимание да се отделя върху точното 
спазване на предписанията за безопасност на 
съответните секции. Организаторът да е изпълнил 
наистина изискуемите мерки за безопасност щото 
гарантирано да защитава от възможни опасности 
състезателите и съдиите, както и зрителите, за 
безпрепятствено провеждане на състезанията. 
Състезанието може да започне тогава, когато главният 
съдия провери спазването на предписанията за 
безопасност и счете, че са в ред. 

 Ако предписанията за безопасност не се спазват, 
главният съдия при протичащо състезание да има 
готовност да прекъсне състезанието и ако е необходимо - 
да го прекрати. 
 
 
2.4. СПОРТНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Спортните определения за съответния клас да се 
вземат от състезателните правила на съответната секция. 

2.4.1. Траен регистрационен номер (спортен лиценз) 

Всеки поставен в едно състезание модел трябва да 
изпълнява специфичните за класа предписания на 
съответната секция и участникът да покаже съответното 
мерително свидетелство [паспорт на модела]. 

2.4.2.Регистриране на състезателя и моделите при едно 
мероприятие 

 (1) Всеки състезател и участник в конкурс е длъжен да 
регистрира своите състезателни и резервни модели и 
радиоуправляемите устройства (при F-моделите) в 
определения срок. 

(2) С моделите трябва да се представи тяхното 
мерително свидетелство, както и потвърдената от 
организатора заявка чрез състезателя, респ., сборната 
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заявка чрез ръководителя на делегацията. Регистриране 
на даден участник при отсъствие е възможно само чрез 
ръководителя на делегацията. Моделите, резервните 
модели, мерителните свидетелства, радиоапаратурите 
при регистрация могат да бъдат представени чрез 
ръководителя на делегацията. Те трябва също по време 
на състезанието да са на разположение по всяко време. 

(3) Провеждането на регистрацията организаторът 
трябва да възложи на квалифицирани лица. Те трябва да 
бъдат утвърдени от журито, респ., от ръководството на 
състезанието. 

При класовете от секции М и FSRV регистрацията 
трябва да става чрез ръководителите на стартовите 
места за отделните класове. 

(4) Организаторът трябва да организира регистрацията 
така, че тя да може да бъде проведена в определения 
срок редовно и безпрепятствено, да осигури планираното 
начало на състезанието и да не обременява 
състезателите с излишно губене на време. Съобразно 
броя на заявените състезатели и модели трябва да се 
организират отделни пунктове за регистрация. 
Организаторът трябва да предостави достатъчно 
квалифицирани сътрудници на разположение. 
Специфичните секционни предписания да се вземат 
предвид. 

(5) Състезателят трябва да представи моделите си за 
регистрация в състоянието, в което ще бъдат използувани 
в състезанието.  

(6) Регистрационните листи се попълват в съответствие 
със специфичните класови изисквания. 

2.4.3. Присъждане на титли при световни и континентални 
първенства 

(1) За юношите се присъжда титла световен шампион 
ако са заявени най-малко 56 състезатели от 3 различни 
                                                      
6 Трябва да е 6, а не 5 - виж понататък чл.2.4.6.(1) 
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страни в съответния клас. Титлата в едно континентално 
първенство се присъжда, когато са заявени най-малко 6 
състезателя в съответния клас. 

(2) За възрастните се присъжда титла световен шампион 
ако са заявени най-малко 10 състезатели от 5 различни 
страни в съответния клас. Титлата в едно континентално 
първенство се присъжда, когато са заявени най-малко 10 
състезателя в съответния клас. 

(3) Ако в едно световно или континентално първенство в 
един от обявените класове има по-малко заявени 
състезатели от посоченото в (1) или (2) не следва 
присъждане на никакви титли и медали. 

2.4.4. Отличия за състезателите и участниците в конкурси и 
чествуване на победителите при световни и 
континентални първенства и при световни и 
континентални конкурси 

(1) При световни и континнтални първенства първите 
трима класирали се състезатели от всеки моделен и 
възрастов клас получават златен, сребърен или бронзов 
медал и диплом. 

(2) В клас F6, както и при отборните модели всеки член 
на отбора получава медал и диплом. 

(3) Извън класиралите се на първите три места при 
световни първенства всеки участник получава диплом за 
участие. 

(4) В класовете С присъждането на медали следва 
според определенията за тази моделна категория, респ., 
моделна група. 

(5) Постиженията при състезания и конкурси могат да 
бъдат удостоявани, освен с титли, медали и дипломи, и с 
почетни парични награди. 

(6) Чествуването на победителите и присъждането на 
титли, медали, дипломи и почетни парични награди 
трябва да става публично. 
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(7) Всички състезатели и определените за това членове 
на ръководството на състезанието са задължени да 
вземат участие в чествуването на победителите. 
Състезател, който неоснователно или без извинение 
отсъствува от чествуването, губи право на получените 
титли, медали, грамоти и почетни парични награди. За 
извиненията решава ръководството на състезанието. 

(8) При WM, WW, KM и KW, дипломите и медалите могат 
да съдържат реклама на спонсорите. Рекламата трябва 
да е ненатрапваща се и да е приета от Президиума на 
НАВИГА. 

 
2.4.5. Списъци на резултатите 

 Изпълнителят на едно мероприятие на НАВИГА е 
длъжен към края на празненството (чествуването) да 
предаде на всяка участвуваща национална федерация 
най-малко три комплекта списъци с резултатите. 
Специални разпореждания се съдържат в състезателните 
определения за съответната моделна категория. 
 
2.4.6. Зачертаване на класове от световната и 
континенталната състезателна програма 

 За зачертаване на един клас от световната и 
континенталната състезателна програма трябва да са 
изпълнени следните изисквания: 

(1) При световно първенство всеки клас (с изключение 
на класовете C, F6 и F7) трябва да бъде запълнен най-
малко от 10 състезателя от 5 страни (за юношите - 6 
състезателя от 3 страни). 

При континентално първенство всеки клас (с 
изключение на класовете C, F6 и F7) трябва да бъде 
запълнен най-малко от 10 състезателя (за юношите - 57 
състезателя). Ако няма случай на това в 3 
последователни световни първенства, засегнатите 
класове се зачертават от състезателната програма. 

                                                      
7 Трябва да е 6, а не 5 – виж чл. 2.4.3.(1). 
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(2) В класове F6 и F7 и в класовете от секция С трябва 
да стартират същевременно 4 участника, съотв. отбора от 
минимум 2 страни (една страна - при континентални 
първенства). 

(3) Зачертаването на един клас от състезателната 
програма се съобщава на всички национални федерации 
чрез Президиума незабавно в края на съответното 
първенство. 

 
2.4.10. Въвеждане на нови класове при световни 
първенства и конкурси 

Желае ли една секция да въведе нов клас, то това тя 
трябва да предложи на Президиума и след дадено 
разрешение този клас се дописва в следващото световно 
първенство или при следващия световен конкурс. Този 
клас трябва след това в три последователни световни 
първенства, съотв. конкурса да има възможност да 
постига искания минимален брой участници. Не се ли 
успее с това, този клас отново се зачертава. 

 
2.4.10.8 Архивиране на документите от световни и 
континентални първенства и конкурси 

Организаторът на едно световно или континентално 
първенство, съответно, един световен или континентален 
конкурс е задължен да съхранява миминум ТРИ години 
следните документи: 

- Регламент; 
- Регистрационните списъци; 
- Резултатите за допускане; 
- Списъците с оценки на комисиите за оценки и на 

комисията за стендова оценка; 
- Данните на изчислителното бюро; 
- Състезателните протоколи; 
- Протоколите за съвещанията на ръководството на 

състезанието и на журито; 

                                                      
8 Не е грешка - повторението и неспазване поредността на точките е по 
оригинала на този правилник. 
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- протокола от решенията по протестите; 
- валидните крайни резултати. 
 
2.4.11. Клетва на състезателите и на съдиите 

(1) При световни и континентални първенства 
състезателите и съдиите в рамките на церемонията по 
откриването трябва да положат клетва. Това става чрез 
представител на състезателите и на съдиите, които се 
избират чрез организатора съотв. чрез изпълнителя. 

(2) Клетвата се изпълнява на немски, английски и 
френски език. Избират се съответно по едни 
състезател и по един съдия от страна, в която 
преобладава съответният език (виж приложение 2). 
Освен това клетвата трябва да се произнесе от един 
участник и на езика на страната-организатор. 

(3) Клетвата за състезатели има следния текст, който 
не може да бъде изменян: 

"От името на всички състезатели се заклевам, че в 
това световно първенство (континентално първенство) 
на НАВИГА участвуваме в честно съревнование и ще 
спазваме валидните правила в духа на спортната чест 
за слава на нашия спорт и честта на нашите отбори." 

(4) Клетвата за съдии има следния текст, който не 
може да бъде изменян: 

"От името на всички съдии и официални длъжностни 
лица се заклевам, че при това световто първенство 
(континентално първенство) на НАВИГА ще 
изпълняваме безпристрастно нашите задачи съобразно 
правилника на НАВИГА и в духа на спортната чест." 
 
 
3. ПРАВИЛА ЗА ПРОТЕСТИТЕ В НАВИГА 
 
3.1. Компетентност 

(а) Ръководството на състезанието: за всички протести, 
отнасящи се до: 
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- потвърждаването на сътрудниците на стартовите 
места 

- контрола и приемането на състезателните места 
- контрола и потвърждаването на региствацията на 

участниците и моделите и разпореждането за 
правомерността на стартирането 

- текущи обявления за предварителните резултати от 
състезанието, респ., конкурса 

- потвърждаването на предварителните резултати 
като окончателно валидни, така щото да няма 
никакви протести. 

(b) Журито: 

Задачата на журито е да се произнася по протести и 
жалби, които са последвали в прекия ход на 
състезателната обстановка. Журито има право да 
произнася или да утвърждава дисквалификации. 

- Протести срещу действията на друг участстник в 
състезанието  по време на някоя гонка. 

- Протести срещу решение на ръководителя на 
стартовото място или на съдия на стартовото място. 

 
3.2. Основни положения 

(1) Протест може да бъде заявен само тогава, когато 
протестиращият е убеден, че е ощетен от решение, 
действие или пропуск от страна на сътрудниците на 
ръководството на състезанието, от журито, от съдиите 
или от организатора, както и от неспортсментското и от 
противоречащи на състезанието действия на други 
състезатели или отбори. 

(2) Протести срещу резултатите от стендовата оценка, 
срещу оценката в класове F6 и F7, както и колективни 
протести са изключени.  

(3) Оповестяването на окончателните резултати, както 
и определянето на класирането и присъждането на 
титли, медали и почетни парични награди може да 
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следва само тогава, когато са разгледани всички 
редовно връчени протести. 

(4) Решенията на ръководството на състезанието са 
окончателни. Обжалването им не се допуска. 

 
3.3. Заявяване на протест 

(1) Всеки протест трябва да се заяви при 
компетентния ръководител на стартово място 
непосредствено след установяване на протестното 
основание. Протестът трябва да се подаде в 
установеното в определенията на съответната секция 
време писмено на ръководството на състезанието, 
респ., журито на един от официалните езици на 
НАВИГА. 

(2) Заявяването, респ., връчването на протест не 
освобождава състезателя от понататъшно участие в 
състезанието. Откаже ли се някой състезател на 
основание заявен протест от понататъшно състезание, 
той бива дисквалифициран от цялото състезание. 
Заявеният от него протест в този случай се връща 
катонегоден за разглеждане. 

(3) Ако въз основа устно заявения протест бъдат 
предприети мерки, от които може да се приеме, че 
става излишно писменото заявяване на протеста, то 
преди приемането на писмения протест и таксата за 
протест протестиращият трябва да бъде уведомен за 
това. 

(4) Писменият протест трябва да съдържа: 

- описание на основанието за протеста (съответните 
правила, определения, действия, постановки) 

- време, място, както и точно описание на случая, 
респ., на основанието на протеста, евентуално със 
скици и друг доказателствен материал; 

- посочване свидетели с техните имена, които 
официално участвуват като сътрудници или 



НАВИГА - Състезателни правила - общи определения – 1999 
 

24 

състезатели във въпросното мероприятие, като 
трябва да е налице тяхната готовност да дадат 
верни показания относно основанието на протеста; 

- посочване при кой ръководител на стартовото място 
и по кое време протестът е бил заявен устно. 

(5) Протестът трябва да бъде подписан от 
протестиращия и от ръководителя на отбора на 
съответната национална федерация. 

(6) Едновременно с писменото заявяване на протеста 
се внася и протестната такса, в противен случай е в сила 
протестът да не се разглежда. 

 
3.4. Разглеждане на протест 

(1) Ръководството на състезанието или журито (според 
компетентността) е длъжно да разгледа редовно 
подадения протест, за който е внедена протестна такса, и 
да вземе решение за приемане или отхвърляне на 
протеста. При разглеждането на протеста ръководителят 
на отбора на страната, чийто състезател е подал 
протеста, няма право на глас. 

(2) Ако чрез протеста се обвинява състезател в 
нарушение на правилата, ръководството на състезанието 
е длъжно да проведе разглеждането на протеста против 
обвинения състезател. 

(3) Състезателят, който е подал протеста, и този, 
против когото е открито производство по протест, имат 
право да участвуват при разглеждане на протеста дез 
право на глас (заедно с евентуален необходим преводач). 
При разглеждане на протеста ръководството на 
състезанието може да привлича официални сътрудници, 
както и други свидетели из кръга на състезателите, които 
са длъжни да дават верни показания. 

(4) Решението на ръководството на състезанието или 
на журито по протеста трябва да се доведе до знанието 
на причастните състезатели и да бъде окачено чрез 
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официално обявление на един от официалните езици на 
НАВИГА. 

(5) Ако ръководството на състезанието уважи протеста, 
протестната такса се връща на протестиращия. Ако 
протестът бъде отхвърлен, респ., ако подаден протест 
бъде оттеглен, внесената протестна такса остава в полза 
на организатора. 

 
4. ПРАВИЛА ЗА РЕКОРДИТЕ В НАВИГА 
 
4.1. Класове с рекорди 

(1) В следните изброени моделни категории и моделни 
групи могат да се постигат и признават рекорди: 

- моделни категории А|В; 
- моделни групи F1  и  F2. 

(2) Рекордите се водят поотделно за юноши и за 
възрастни. 

(3) Рекорди се признават само тогава, когато те са 
постигнати на официални състезания, а не в специални 
опити за постигане на рекорд. Условие за признаване на 
рекорд е рекордното постижение да е постигнато 
възоснова на валидните правила на НАВИГА за 
съответния клас и да е надхвърлен съществуващият 
рекорд. 

(4) Световни и континентални рекорди могат да се 
постигат в следните мероприятия: 

- световни първенства; 
- континентални първенства, международни състезания; 
- национални първенства. 

(5) В национални първенства на страна-член на 
НАВИГА могат да бъдат признати световни и 
континентални рекорди, само ако чрез Генералния 
секретар на НАВИГА е поканен член на Президиума от 
друга страна като наблюдател и ако той е присъствувал. 
На този наблюдател освен дневни, квартирни пари и 
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възнаграждение съгл. точка 2.1.6, ал. 29 следва да се 
плащат и пътните разноски за автобус, влак или самолет. 
Заявяване на националното първенство в състезателния10 
календар на НАВИГА не е необходимо. 

 
4.2. Контрол на моделите 

Контролът на моделите трябва да сеизвършва 
съгласно разпоредбите на състезателните правила. 

 
4.3. Искане за признаване на рекорд 

(1) За предявяване на искане трябва да се използува 
само формуляр "Искане за признаване на рекорд" 
съобразно образеца Приложение 3. 

(2) Искането трябва да се изготви след състезанието в 
три екземпляра от ръководителя на стартовото място. 
Оригинала получава състезателят за изпращането му до 
компетентния упълномощен от НАВИГА оглавяващ 
рекордното дело. Едно копие получава състезателят и 
едно копие остава при организатора. 

(3) Искането трябва да се представи в рамките на 10 
дни лично от състезателя или от неговата национална 
федерация до компетентния упълномощен от НАВИГА 
оглавяващ рекордното дело. Такса за рекорд не се 
събира. 

(4) Ако в един ден даден рекорд бъде превишен 
няколко пъти, за притежател на рекорд се счита онзи 
състезател, който е постигнал най-висока скорост, респ. 
най-голям брой точки. Ако постигнатият рекорд бъде 
надминат едва в следващия ден, то рекордът от предния 
ден също може да бъде регистриран. 

4.4. Задачи на ръководителите на секции и на 
компетентния упълномощен от НАВИГА, оглавяващ 
рекордното дело 
                                                      
9 Отпратката следва да е чрез т.2.1.6. от този Правилник към т. 5(6) от 
Правилата за съдиите в НАВИГА. 
10 У нас приетото наименование - спортен календар 
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(1) Ръководителите на секции и компетентният 
упълномощен от НАВИГА оглавяващ рекордното дело 
следи рекордното дело и са компетентни за признаване 
на рекордите. В случай на съмнение решението се взема 
от Президиума на НАВИГА.  

 За признат световен рекорд се издава грамота чрез 
компетентния упълномощен от НАВИГА оглавяващ 
рекордното дело и се връчва на притежателя на рекорда. 

 Компетентният упълномощен от НАВИГА оглавяващ 
рекордното дело е отговарен за списъка на рекордите и 
информира присъединените към НАВИГА национални 
федерации веднаж годишно за състоянието на световните 
и континентални рекорди на НАВИГА чрез публикуване в 
НАВИГА-информационния бюлетин. 

5. МЕРИТЕЛНО СВИДЕТЕЛСТВО [ПАСПОРТ НА МОДЕЛА] - 
САМО ЗА СЕКЦИИ C И NS) 

(1) Ако за един модел в даден клас едно международно 
мерително свидетелство е необходимо, то е необходимо 
за всеки модел и за отборен модел. Мерителното 
свидетелство трябва да съответствува на дадения в 
Приложение 4 образец и да се представи при 
регистрацията. То трябва да бъде на разположение на 
ръководството на първенството, съотв. - на конкурса през 
цялото времетраене. 

(2) Верността на съдържащите се в мерителното 
свидетелство данни трабва да бъде потвърдена от 
упълномощения от съответната национална федерация 
със своя съдийски номер. Този упълномощен трябва да 
притежава валидна карта за НАВИГА-международен 
съдия. 

(3) Ако бъдат извършени промени на модела, така 
щото той повече да не отговаря на внесените в 
мерителното свидетелство данни, трябва да се издаде 
едно ново мерително свидетелство. В него трябва да се 
нанесат постигантите с модела медали в световни и 
континентални първенства и конкурси. 
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(4) Ръководството на първенството, журито и със 
натоварения с регистрацията съдия, с ръководителите на 
стартовите места и с ръководителя на стендовата 
комисия имат право да извършват контрол на 
съдържащите се в мерителното свидетелство данни с цел 
сравняване между мерителното свидетелство и модела. 

(5) Представи ли един състезател, съотв. - участник 
мерително свидетелство, чиито данни изцяло или 
частично не отговарят на действителността, моделът 
трябва да се дисквалифицира за съответното първенство, 
съотв. конкурс. 

(6) При изгубване на мерителното свидетелство се 
издава дубликат, който трябва в горния край да съдържа 
бележка "Дубликат". В Дубликата се нанасят всички до 
този момент класирания на първи места при световни и 
континентални първенства и медалите при световни и 
континентални конкурси. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВИГА - Състезателни правила - общи определения – 1999 
 

29 

Приложение 4 – Паспорт на модела или т. н. мерително свидетелство 
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СЪДИЙСКИ ПРАВИЛА НА НАВИГА 
(издание 1999г) 

Международните състезания и конкурси, континентал-
ните и световните първенства, както и световните 
конкурси са връхна точка в спортната дейност на 
корабомоделистите. Те се провеждат на база 
състезателните правила на НАВИГА. Тяхното протичане 
по надлежен начин, спазването на правилата и точното 
оценяване се решават съгласувано от квалификацията на 
съдиите. Чрез своята опитност и обективни решения 
съдиите допринасят за установяване, оценяване и 
потвърждаване на резултатите и постиженията на 
корабомоделистите в състезания, конкурси и първенства. 
За да бъде единно провеждането на тези така свързани 
мероприятия са необходими тези правила. 

1. Приложно поле 
Положенията на тези Правила важат за всички 

федерации-членове на НАВИГА, които провеждат 
официални мероприятия на НАВИГА, които представят 
предложения за потвърждаване на международни съдии и 
назначават международни съдии. Те са задължителни за 
международните съдии. 

2. Общи задачи, задължения и права на международния 
съдия. 

(1)  Международният съдия има права и задължения 

а) да контролира, да провежда спазване на 
състезателните положения и състезателните правила на 
НАВИГА и да отстранява нарушенията срещу тях; 

b) да проверява екипирането и обмерването на 
състезателните места и на състезателните полигони и при 
липси да подканва организатора те незабавно да се 
отстранят; 

с) да потвърждава рекорди по правилата на НАВИГА 
за рекордите; 
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d) да контролира моделите за спазване на 
строителните предписания и да заверява мерителните 
свидетелства; 

е)  на основание състезателните правила на НАВИГА 
да налага наказания на спортистите и да предизвиква 
дисквалификации; 

f) след станало участие като международен съдия да 
изпрати съдийския протокол до Генералния секретарият 
на НАВИГА (вж. Приложение 1); 

g) своето съдийско участие съгл. т.5 да потвърждава 
чрез организатора; 

(2) Съдиите нямат право да установяват, да оценяват и 
да потвърждават резултатите при състезания, конкурси и 
първенства в класовете, в които те самите като 
състезатели участвуват. 

 
3. Предпоставки за утвърждаване на международни 

съдии. 
Като международен съдия може да бъде утвърдет този, 

който: 

а) принадлежи на федерация, която е член на НАВИГА; 

b) чрез дългогодишна дейност в корабомоделизма и в 
корабомоделния спорт разполага с отличен практически 
жизнен опит и владее отлично състезателните правила; 

c) по правило да е най-малко на 25 години; 

d) най-високото квалификационно стъпало, което един 
съдия е заел чрез своята национална федерация или 
успешно завършил съответно обучение; 

e) готов и на разположение да работи съгл. 
изискванията за международен съдия; 

f) да бъде предложен за утвърждавене с достатъмно 
основание чрез своята национална федерация като 
международен съдия. 
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4. Класификация на международните съдии 
(1) Международните съдии се готвят, утвърждават и се 

назначават в три квалификационни стъпала: 

- международен съдия стъпало В; 

- международен съдия стъпало А; 

- международен съдия стъпало OS. 

(2) Като международен съдия стъпало В може да бъде 
утвърден, който успешно завърши курс на обучение на 
национално ниво, проведено под наблюдението на 
представител на Президиума на НАВИГА или под 
компетентното секционно ръководство. 

(3) Утвърждаването за международен съдия стъпало А 
изисква успешно завършване на един утвърден от 
Президиума на НАВИГА курс на обучение и успешна 
дейност като съдия в стъпало В или едно многогодишно 
назначаване като съдия в националните първенства на 
една национална федерация. 

(4) От кръга на международните съдии стъпало А може 
по предложение на Националната федерация чрез 
Президиума на НАВИГА или чрез компетентното 
секционно ръководство може да бъде излъчен старши 
съдия. 

(5) Съдийските права са свързани с определени 
моделни категории, моделни групи и моделни класове. Те 
могат да бъдат присъдени за повече категории, групи и 
класове, ако съответните предпоставки и квалификации 
са доказани. 

(6) В корабомоделизма и в корабомоделния спорт на 
НАВИГА съдийски права се дават за следните секции: 

секция M/A/B за класове всички 
секция NS за класове F2, F4, DS, NSS 
секция FSRV за класове FSR-V всички, FSR-H всички, 

Offshore 
секция M за класове Eco, FSR-E, F1, F3, Mono/Hydro 
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секция S за класове всички 
стендова 
оценка BP 

за класове C всички, F2 всички, F4-B, F6, 
F7 

 
5. Назначаване на международен съдия 
(1) Назначаването като международен съдия зависи от 

вида на мероприятието на НАВИГА и от функцията при 
това мероприятие и изисква едно определено 
квалификационно стъпало. 

(2) При световни първенства, световни конкурси и при 
континентални първенства назначаването на 
международен съдия следва с решение на Президиума на 
НАВИГА. Предложенията към Президиума могат да бъдат 
направени от съответната национална федерация или от 
съответното секционно ръководство. 

(3) В съответствие с Правилника за съдиите на 
НАВИГА съдиите в зависимост от тяхната функция трябва 
да притежават най-малко следните минимални 
квалификации: 

назначение WM,WW KM,KW IW 
Главен съдия OS OS A 
Ръководителя на стартовото място, 
ръководител на комисия за стендова 
оценка /на комисия за оценка/; 

OS OS A 
Съдия в комисия за стендова оценка /в 
комисия за оценка/; A, B A, B  
Хронометрист A, B A, B  
Съдия по измерване на шума11 A, B A, B  
Съдия на вратите /F2/, съдия на 
стартово място A, B A, B  

където означенията са: 

WM = световно първенство 
WW = световен конкурс 
IW = международно първенство 
OS = старши съдия 
A, B = съдийска квалификация А или В 

                                                      
11 С Правилата от 2010г за Секция А/В контролът на шума отпадна. 
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(4) При официални мероприятия на НАВИГА 
назначеният международен съдия трябва да може да 
разбира достатъчно един от официалните езици на 
НАВИГА. В противен случай организаторът поставя на 
разположение преводач. 

(5) За международни състезания и конкурси, които се 
съдържат в състезателния календар на НАВИГА, 
организаторът трябва да покани най-малко един 
международен съдия на НАВИГА от друга държава, 
различна от тази на организатора. 

(6) Организаторът е длъжен да понесе разходите, 
хотела и дневната издръжка и да заплати на съдията 
едно възнаграждение за ден съответно в еквивалент на 
валутата на канещата страна за продължителността на 
състезанието. Размерът на възнаграждението се определя от 
Общото събрание или от Президиума на НАВИГА. 

Една трета от възнаграждението се изплаща от 
организатора. 

(7) Международният съдия, ако той е ръководител на 
първенство, е длъжен в рамките на един месец след 
завършване на състезанието да изпрати писмет отчет до 
Генералния секретариат и до съответното секционно 
ръководство на НАВИГА (виж образеца - Приложение 1). 
Отчетът да е придружен с официалния списък на 
резултатите от състезанието [протокола]. 

(8) Организаторът трябва писмено да покани 
международния съдия най-малко 4 месеца преди 
състезанието. Ако този отпадне, организаторът трябва да 
търси друг международен съдия. 

(9) Отпадне ли международен съдия близко [до 
началото на първенството] (напр. поради болест), 
националната федерация има право да назначи 
международен съдия от въпросната национална 
федерация. За такова краткосрочно отпадане 
международният съдия трябва трябва да представи на 
организатора от въпросното секционно ръководство 
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недвусмислено доказателство (факс, официално писмо и 
др.). 

 
6. Подготовка и изпит на международния съдия 
(1) Придобиване на квалификация като международен 

съдия на НАВИГА изисква подготовка и проверка. 

(2) От участие в подготовка кандидатът  може да се 
откаже, когато чрез неговия практически опит, знания и 
умения, напр. като активен спортист или корабомоделист, 
изискваните предпоставки и условия са достатъчно 
доказани и изпълнени. 

(3) Съдържанието на подготовката се определя чрез 
програма за обучение на международни съдии на 
НАВИГА. 

(4) Подготовката като международен съдия стъпало А 
се осъществява чрез централен курс на обучение, 
потвърден от Президиума на НАВИГА. 

(5) Обучението на международен съдия стъпало В 
следва чрез курсове, които една национална федерация 
провежда по задание и под наблюдението на 
упълномощения от Президиума или от компетентното 
секционно ръководство. 

(6) Всеки кандидат трябва да докаже изискваните 
знания и способности в изпит. Изпитът се провежда в 
устна и в писмена форма. Стандартните и 
задължителните изпитни въпроси и изпитни задачи се 
изработват от секционните ръководства и се утвърждават 
от Президиума. Те се връчват само от упълномощения от 
Президиума или от секционното ръководство. Писменият 
изпит може да бъде проведен в програмирана форма 
(напр. формуляри с три алтернативни отговора). 

(7) Изпитът се счита за взет ако най-малко на 80% от 
въпросите и задачите по същество е отговорено правилно 
съответно, са изпълнени правилно. 
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(8) Изпитът при курсове се провежда от курсовото 
ръководство. 

 
7. Предложение за утвърждаване на международния 

съдия 
(1) За утвърждаване на международен съдия 

компетентното ръководство на националната федерация 
отправя предложение към компетентното секционно 
ръководство на НАВИГА. Формуляри за предложение 
могат да бъдат изискани от Генералния секретар на 
НАВИГА (виж образеца - Приложение 2). 

(2) Към предложението трябва да са приложени две 
паспортни снимки, една от които е определена за 
регистрационната карта и една - за съдийската карта. 

(3) Секционното ръководство проверява предложението. 
Щом като са изпълнени всички предпоставки и условия, 
ръководителят на секцията изпраща предложението до 
упълномощения от Президиума на НАВИГА, който оформя 
съдийската карта, съставя регистрационна карта и 
изпраща съдийската карта на компетентната национална 
федерация. 

 
8. Международна съдийска карта, нейната валидност, 

допълнения и изменения и предпоставки за нейното 
отнемане 

(1) Международната съдийска карта се издава свободна от 
такса. Тя съдържа личните данни, квалификационното 
стъпало, моделните категории, групи и класове, на които 
следва да съответствуват съдийските функции, както и 
съдийския номер. Тя се подписва от Президиума на НАВИГА. 

(2) Съдийският номе служи за еднозначен идентификатор на 
съдията и го обозначава и с подписа при потвърждаване на 
съсетзателните резултати. 

Съдийският номер се състои както следва: 
- означение на държавата; 
- пореден номер за държавата; 
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- квалификационно стъпало (в скоби потвърждението като 
старши съдия) 

Пример: международен съдия, който принадлежи към 
френската национална федерация и притежава 
квалификационно стъпало OS: 

F - 001 /OS 
(3) Международната съдийска карта е валидна за 4 години. 

Преди изтичане срока на валидност въпросният съдия на 
НАВИГА насочва чрез своята национална федерация едно 
предложение, придружено от съдийската карта, към 
ръководителя на секцията. Одобри ли секционният 
ръководител, отправя картата към компетентния 
вицепрезидент за понататъшно продължаване. 

(4) Международна съдийска карта, чийто срок на валидност 
е изтекъл и за която няма поставено предложение за 
продължаване, е без особена отмяна невалидна. 

(5) Ако трябва една международна съдийска карта да се 
разшири за следващи категории, групи и класове или ако 
трябва да се зачеркнат определени моделни категории, 
компетентната национална федерация чрез прилагане на 
формуляра за предложение (виж Приложение2) трябва да 
насочи едно съответно предложение, придружено с картата. 

(6) При загубване на съдийска карта може да бъде 
представен дубликат по предложение от международния 
съдия. В този случай се представя една паспортна снимка. 

(7) Отнемането на международната сдийска карта е 
възможно, когато: 

а) притежателят е нарушил Правилата на НАВИГА или 
положенията на предписанията; 

b) той е дал неспортсменско, партийно или лекомислено 
фалшиво решение; 

c) представена е недвусмислена и доказуема отсъствуваща 
квалификация за дейността на международния съдия; 
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d) той без обосновано основание и повторно отклонява 
участието си като международен съдия; 

e) той повече от 4 години, смятани от датата на 
представянето или на продължаването на картата, не е заемал 
повече никаква съдийска работа, съответствуваща на 
установеното от Съдийските правила; 

f) той повече не е член на национална федерация-членка на 
НАВИГА. 

(8) Отнемането, с изключение на точки  e) и  f), когато 
картата  става автоматично недействителна, следва с решение 
на Президиума и тези заседания - с решение на 
управляващото председателство. Предложението за отнемане 
може да бъде насочено по всяко време към ръководителя на 
секцията от национална федерация, респ., от  организатор със 
съответната обосновка. Той е длъжен да представи 
предложенията за отнемане на международната съдийска 
карта на следващото заседание на управляващото 
председателство, респ., на следващото заседание на 
Президиума за обсъждане и за вземане на решение. 

(9) Отнемането се публикува в листа за съобщения на 
НАВИГА (НАВИГА-информация). 

(10) Срещу решение за отнемане, респ., срещу 
непродължаване на международна съдийска карта е възможна 
една жалба чрез ръководителя на секцията до Съдийския съд 
на НАВИГА. Неговото решение е окончателно. Молбата няма 
отлагателно действие. 

(11) Международният съдия на НАВИГА е компетентен сам 
да представи съдийската си карта за продължаване. 

 
9. Оповестяване на утвърдените международни съдии 

(1) Утвърдените международни съдии се представят в 
списъка на международните съдии на НАВИГА. Този списък се 
разпраща до всички национални федерации според 
необходимостта. 
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(2) Междувременно влезлите промени (зачертавания, 
продължения), както и новоутвърдените съдиисе обявяват в 
НАВИГА-информацията. 

(3) В списъка на НАВИГА-съдиите са поставени: 
- държавата 
- име, презиме, адрес 
- моделна категория 
- квалификационно стъпало 
- съдийски номер 
- срок на валидност. 
 
10. Съобщаване на персонални промени 
(1) Промени в адреса международният съдия трябва да 

съобщи лично и незабавно на ръководителя на секцията. 

(2) Компетентната национална федерация трябва да 
съобщи незабавно на ръководителя на секцията, когато един 
международен съдия почине или смени местоживеенето си в 
друга страна. 

 
11. Влизане в сила 
    Тези Съдийски правила на НАВИГА са утвърдени от 

Президиума на НАВИГА на 12.02.1999г. Те влизат в действие и 
в сила от 01.03.1999г 

     Едновременно с това губят валидността си Съдийските 
правила на НАВИГА от 27.02.1993г 

 


