
   World Organisation for Modelshipbulding and Modelshipsport NAVIGA  

                                        Българска федерация по корабомоделен спорт 
                                                Модел яхт клуб , Община Пазарджик 

 

                                   Р Е Г Л А М Е Н Т 
за участие в 21-то Европейско първенство по корабомоделен спорт за  

                   скоростни корабни модели – класовете „А/В”                             

от 27.07 до 02.08.2020 г. в гр.Пазарджик Република България   
 

Организатор 
World Organisation for Modelshipbuiling and Modelshipsport NAVIGA 

Българска федерация по корабомоделен спорт 

Модел яхт клуб-Пазарджик , Община Пазарджик  

Изпълнител Модел яхт клуб - Пазарджик 

Място Република България, град Пазарджик, Парк „Остров Свобода” 

Време за провеждане от 27.07 до  02.08.2020 година 

Главен съдия Svetlfmir Sdnoel -BUL 

Представител  

на NAVIGA 
 

Hrachya Shahazizyan –Leader of  Section A/B - NAVIGA 

Технически 

директор 

Димитър Ганчев -BUL 

E-mail: myachtklub@bfkks.com 

Главен секретар Лариса Пасхалова - UKR 

Правилник NAVIGA – 01.01.2018 

Класове А1, А2, А3, В1, А1Е, В1Е 

Допустим брой 

модели от 

национална 

федерация 

Всяка страна има право до 10 участника във всеки клас. След приемането 

на заявките, във всеки клас трябва да има минимум 10 участника – при 

мъжете , а при юношите 6 участника . Юношите не трябва да са по-големи 

от 18 години, навършени през 2020 г. 

Възрастови групи Мъже и юноши 

Други изисквания 1.Не се допускат съдии да участват и като състезатели. 

2.До 05.07.2020 г. Изпълнителя ще уведоми всички отбори за броя на заявените 

спортисти във всеки отделен клас и в кои класове ще се проведат стартове, 

валидни за класиране в Европейското първенство. В класовете  с регистрирани 

под 10 състезателя  – при мъжете и под 6 състезателя - при юношите, няма да се 

присъжда титлата Европейски шампион. 

3.При регистрацията , водачите на отбори да предоставят на организатора по 3 

/три/ броя национални знамена с размер 1/1,5 м. и националният химн – 

записан на компакт диск или на флаш памет. 

4.Състезателите в Е класовете да заявят обхвата на радиоапаратурите и номерата 

на кварцовете /без  2,4 DSM/ 

Краен срок за 

получаване на 

заявките 

 
21.06.2020 г. 

Молим, освен в електронен вид, заявката да се изпрати и на хартиен носител. 

Потвърждаване от 

изпълнителя за 

получена заявка 

Изпълнителят ще потвърждава до 5 дни всяка получена заявка на посочен от 

Заявителя електронен адрес.Молим, Заявителят да посочи телефакса или 

пощенски адрес, ако няма електронен адрес. 

Най-късна дата за 

пристигане 
 
28.07.2020 г. 

Регистрация От 13,30 ч. до 18,00 ч. на 27.07.2020 г. и от 09,00 до 11,00 ч на 28.07.2020 г.                      

в Модел яхт клуб-Пазарджик, парк „Остров Свобода” 

Техническа  



конференция  На 28.07.2020 г. от 11,15 ч. в Модел яхт клуб-Пазарджик 

Медали, грамоти и 

други награди 

1. Медали и грамоти 

2. Грамоти за всички участници 

3. Купа „Г. Миров” за клас А1,Купа „Ф. Стефанов” за клас А2, 

Купа“Вл.Суботин” за клас А3, Купа „Р. Радев” за клас В1  

Купа „ Л.Лазаров“ за класовете А/В-Е      

Стартови такси За мъже – 30 Euro , за юноши – без такса   / + 5 Euro – застраховка -на клас/ 

Цена на горивото За А1,В1 – 3 Euro, A2 – 4 Euro, А3 – 6 Euro, А1 и В1 – 3 Еuro 

Моля, изпращайте таксите за участие, резервациите за хотела и за банкета 

предварително на приложената сметка  

Такса за протести 20 Euro 

Адреси за изпращане 

на заявките 

До 21.06.2020 г. – E-mail: panajotov@bfkks.com 

Postal address: Recipient: Kolya Panayotov, 211, Krasno Selo Housing Estate, 

Entrance 2, flat 32, the city of Sofia 1618, Bulgaria 

Пощенски адрес: До  19.07.2020 г. – на Е-mail: myachtklub@bfkks.com 

Пощенски адрес: България, 4400 Пазарджик, ул.”Градинарска” 3,  

                              Димитър Ганчев, тел.+35934463348, GSM+359878995621 

Банкет На 31.07.2020 г. от 20,00 ч. с цена 20 Euro за състезатели, водачи на отбори и     

                                                                             придружаващи лица.                                                        

Банкова сметка в 

евро за превеждане 

на стартовите такси, 

гориво и банкет 

DSK BANK - BULGARIA 

IBAN: BG42STSA93000025916570 

BIC: STSABGSF 

MODEL YACHT CLUB-PAZARZHIK                                                                                                                                                          

Настаняване и  

хранене 

***Хотел „Тракия”,тел:+35934466006, E-mail:trakijaburo@abv.bg 

                                                                   www.Hotel-Trakia.domino.bg 

- стая с 1 легло: 25 Euro , със закуска  

- стая с 2 легла: 35 Euro , със закуска  

- апартамент :    45 Euro , със закуска  

- вечеря:+8 Euro - на човек 

****Хотел „Хебър”, тел:+35934990000,E-mail:reservation@grandhotelhebar.net 

                                                                    www.grandhotelhebar.net 

- стая с 1 легло: 40 Euro, 

- стая с 2 легла: 55 Euro,                                                                       

апартамент:    90 Euro /за трима/ 

- вечеря:        + 10 Euro , на човек 

- в цената са включени: закуска,паркинг, застраховка,   

                                             интернет, сауна, фитнес 

При предварителна информация и заявка е възможно организиране на 

транспорт от летище София до гр.Пазарджик и обратно. 

Краен срок за 

актуализация на 

заявката, относно 

настаняването 

 
 19.07.2020 г. 

 

 Балгарска федерация по корабомоделен спорт           Модел яхт клуб – Пазарджик 

 Председател:                                                                       Председател: 

                         /Е.Генов/                                                                               /Д.Ганчев/      
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