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НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ 

ВОДОМОТОРНИ  СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ 2019 г. 
 

Водомоторните състезания се провеждат в съответствие с Международния 

спортен кодекс на Международната Федерация по водомоторни спортове  (UIM), 

Националния правилник за водомоторни  дисциплини на Българска Федерация по 

Водомоторни Спортове (БФВМС), настоящата наредба, както и от специалните 

програми и регламенти за всяко състезание в отделните дисциплини. 

 
 
I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. РЕД И НАЧИН НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА  СПОРТНИ КЛУБОВЕ (СК) ЗА 2019 

1.1 Лицензирането на СК за 2019 започва на 05.01.2019 

1.2 СК се лицензират за спортен сезон 2019 след попълване на Молба 

Образец (публикувана на сайта на БФВМС  ) и предоставяне на 

следните документи, приложени към молбата 

• Копие от Решение на съда 

• Копие от Удостоверение за вписване в Регистъра по 

ЗЮЛНЦ при Министерство на Правосъдието (за клубове 

регистрирани в Обществена полза) 

• Списък на Управителния Съвет на съответния СК 

• Копие от Булстат 

• Удостоверение за Актуално състояние 

• Всички документи трябва да бъдат удостоверени за 

вярност с оригинала подпис и печат на председателя на УС 

на СК 

1.3 Всеки клуб има право да лицензира състезатели в 
професионалните класове след като бъде лицензиран към БФВМС. 
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2.   РЕД И НАЧИН НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА 2019 

2.1 Лицензирането на състезателите за 2019 започва на 05.02.2019 

2.2 Състезателните лицензи издавани от БФВМС са изработени по специален 

образец, като задължително съдържат: актуална снимка на състезателя, име и 

фамилия, дата на раждане, кръвна група, клубна принадлежност и дата на 

издаване. 

2.3 При промяна на клубната принадлежност всеки състезател е длъжен да 

представи служебна бележка издадена от предишния клуб, в която ясно и точно 

да бъде упоменато, че дадения състезател няма финансови, имуществени или 

други задължения към съответния клуб към който е бил лицензиран в 

предходния сезон, и че клубът счита договорът му за прекратен. Състезателите 

имат право да променят своята клубна през целият сезон. 

2.4 Състезателите в професионалните и непрофесионалните класове се лицензират 

по следния ред: 

2.4.1 Състезателите (техните родители/настойници за състезатели до 18 годишна 

възраст) попълват специална Молба Образец (публикувана на сайта на 

БФВМС и задължително подпечатана от МСК) и прилагат следните 

документи: 

• Договор за състезателните права уреждащ взаимоотношенията между 

състезателя и СК в който състезателя членува през съответната година/и 

• медицинско свидетелство за годишен медицински преглед, 

удостоверяващ годността на състезателя за участие в водомоторни 

състезания (задължително е медицинско свидетелство за категория А 

или Б) 

• Копие от удостоверение за Кръвна група 

• 1 брой актуална снимка 

• Декларация от двамата родители (настойници) за състезатели на 

възраст до 18 години. 

- Декларацията трябва да нотариално заверена, и да съдържа 

следния примерен текст: Двамата родители (описват се) дават 

съгласието си, техният син/дъщеря (описва се) да участват във 

водомоторни състезания и тренировки на територията на България 

и в чужбина през 2019 

- Декларациите трябва да бъдат издадени в годината на 

лицензирането. 
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3.   ЗАСТРАХОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ЗА СЕЗОН 2019 

3.1 Всички състезатели участващи в състезания от календара на БФВМС за 2019 

година провеждани на територията на България от БФВМС задължително са 

застраховани със застраховка „Злополука за спортисти", с минимална 

застрахователна сума 15 000 лв., важаща за тренировки и състезания по 

водомоторни спортове на територията на България. Организаторите на 

състезания осигуряват застраховател в деня на адмистративния преглед на 

състезанието при записването на състезателите.  
 

4.   РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТАРТИРАНЕ (STARTING PERMISSION) 

4.1 БФВМС издава разрешително за стартиране, което дава възможност на 

състезателите да участват в международни състезания извън страната с 

национален лиценз. 

4.2 Участниците в състезания от шампионати,   в различните дисциплини, 

задължително участват с разрешително за стартиране в състезания които се 

провеждат извън България. 

4.3 Разрешителното за стартиране удостоверява, че състезателят е лицензиран и е 

оторизиран от БФВМС да участва в дадено състезание провеждано от друга 

национална федерация. 

 

5. ВИДОВЕ ЛИЦЕНЗИ И ТЯХНОТО АДМИНИСТРИРАНЕ 

 

5.1 БФМ издава състезателни лицензи за всяка една дисциплина включена в 

календара на федерацията както следва: 

5.1.1 Джет Ски  

- JUNIOR – деца до 16 годишна възраст 

- WOMEN  

- MEN Jet Ski  

 

5.1.2 Бързи лодки – Power Boat  

-  JUNIOR – деца от 10 до 16 годишна възраст 

- MEN Power Boat  

      

5.1.3 Еднократни лицензи за България и Чужбина 

                     За всички дисциплини и класове при условие че са спазени условията от 

точка 2.3 и 2.4 
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                     Цените на еднократните лицензи са описани в Таблица 1. 

5.1.4 Еднократните лицензи важат за дните на състезанието (за които важи и 

съответната застраховка). 

5.1.5 Състезатели без лиценз и състезатели с еднократен лиценз, не участват в 

годишното класиране за дисциплината. 

5.1.6 Годишните лицензи важат от дата на издаването им до 31.12.2019 

5.2 Състезателите или техните ръководители задължително представят своите 

лицензи по време на административния/техническия контрол на всяко едно 

състезание, като в противен случай участието им ще бъде отказано. 

5.3 Всеки състезател е длъжен да пази своя лиценз от загубване или унищожаване. 

Дубликати от изгубени или повредени лицензи се издават срещу 1/3 от цената на 

лиценза. 

5.4 Чуждестранни състезатели могат да участват в кръгове от републиканските 

шампионати във всички класове с лиценз издаден от друга национална федерация, 

задължително разрешително за стартиране, заявка за участие , и с право на 

класиране за кръга и годината. 

6. СРОКОВЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СК И СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА СЕЗОН 2019 

6.1 Лицензирането на СК в картотеката на БФВМС става не по-късно от 10 работни 

дни преди датата на съответното състезание в което клубът ще участва чрез 

своите състезатели. (10 работни дни = 2 календарни седмици). 

6.2 Годишни лицензи - лицензирането на състезатели в картотеката на БФВМС става 

не по-късно от 10 работни дни преди датата на съответното състезание в което 

състезателят ще участва. 

6.3 Еднократни лицензи - лицензирането на състезатели в картотеката на БФВМС 

става не късно от 5 работни дни преди датата на съответното състезание в което 

състезателят ще участва. 

6.4 БФВМС има право да откаже издаване на лицензи на състезатели и СК при 

липсващи изискани документи и информация, подаване на невярна информация 

и неспазване на посочените срокове. 

 

7.  ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛИ КОИТО НЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ 

 

Състезатели които не са български граждани могат да кандидатстват за издаване на 
български лиценз за водомоторни спортове  (точка 5) след като предоставят отпускно 
(rider's release) издадено от тяхната национална федерация с цел да послужи пред 
БФВМС  за лицензирането им в БФВМС. 

За лицензирането на чуждестранни състезатели се прилагат всички условности и 

изисквания от точка 2 
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Таблица 1 –  

ЦЕНИ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

 

Дисциплина Национален Лиценз Международен Лиценз 

Джет Ски JUNIOR БЕЗПЛАТНО от БФВМС БЕЗПЛАТНО от БФВМС 

Джет Ски WOMEN БЕЗПЛАТНО от БФВМС БЕЗПЛАТНО от БФВМС 

Джет Ски Мъже 50 лева БЕЗПЛАТНО от БФВМС 

Бързи Лодки JUNIOR БЕЗПЛАТНО от БФВМС БЕЗПЛАТНО от БФВМС 

Бързи Лодки Мъже 50 лева БЕЗПЛАТНО от БФВМС 

ЕДНОКРАТЕН БЪРЗИ ЛОДКИ 50 ЛЕВА 50 ЛЕВА 

ЕДНОКРАТЕН JET SKI 50 ЛЕВА 50 ЛЕВА 

 

II. Видове водомоторни състезания 

1. Съгласно спортния календар на БФВМС през 2019 година в Република България  

ще се провеждат Републикански шампионати в следните дисциплини: 

- Jet Ski  

- Бързи Лодки – Power Boat 

2. Провеждането на водомоторните състезания в различните дисциплини през 

2019г. става по предварително утвърден от УС на БФВМС Спортен календар за 

2019 г. 

3. Всички републикански шампионати по водомоторни спортове са отворени и 

чуждестранните състезатели участващи в тях получават класиране и точки за 

кръга и годината. 

4. УС на БФВМС отдава права за организиране на състезания и шампионати, извън 

описаните в точка 1, на промоутъри след спазване на основните изискванията на 

UIM за 2018 и съгласно специфични договорености между УС на БФВМС и 

дадения промоутър. 

III. РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ ДЖЕТ СКИ 

 

Всяка година БФВМС организира и провежда Републикански Шампионат по Джет 

Ски в отделните класове. Републиканските шампиони по джет ски за 2019 в 

отделните класове се определят по крайното класиране в Републиканския 

шампионат по джет ски. Единствения легален юридически орган в България 

който може да организира и администрира Републиканския шампионат по джет 

ски е БФВМС в сътрудничество с редовни лицензирани СК и Общини . Класовете 

в РШ Джет Ски се определят от кубатурата на джета и възрастовите ограничения 

които са валидни за всички участници в съответния клас. 
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1. КЛАСОВЕ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ ПО ДЖЕТ СКИ  2019 

 

1.1 Класове и възраст на участниците в РШ Джет Ски през 2019 са:  

• Amateur Runabout Stock до 1100куб.см 

В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж, жена над 16г или деца до 16г/, 

с изключение на състезатели класирали се три или повече пъти от първо до трето 

място в категориите Експерт и Про. Джета трябва да е не повече от 1100 куб.см, 4-ри 

тактов, ю има право да се подменя волан, пропелер без да се изменя диаметъра,  

тапицерията на седалката и спонсовете. 

• Junior Runabout до 1100 куб. см.   

В тази категория могат да участват само деца до 16г. Джета трябва да е не повече от 

1100 куб.см., 4-ри тактов има право да подменя волан, пропелер без да се изменя 

диаметъра, тапицерията на седалката и спонсове. 

• Runabout Expert Stock АТМ до 180к.с. 

В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. 

Ограничението на джетовете е до 180 к.с. съгласно спецификациите на фирмата 

производител. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спойлери и кормило. Не се 

разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата за задвижване. 

• Runabout Novice Stock до 230к.с. 

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Ограничението на 

джетовете е до 230к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. Допустим 

е оптичен (външен) тунинг – спонсове и кормило. Не се разрешават никакви 

модификации по двигателя на джета и системата за задвижване. 

• Runabout EXPERT STOCK BOX 

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Ограничение на 

мощността на джета няма. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спонсове и 

кормило. Не се разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата 

за задвижване. 

• Runabout PRO AM 

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Ограничението в 

мощността на джета няма. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спонсове, седалка, 

кормило , електроника,  задвижваща система ,изпускателна и смукателна система.Не 

се разрешава да се променя Super-Charger . 

• Runabout Pro GP 

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Джетовете са с мощност 

на двигателя над 300 к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. 

Допустими са модификации до ниво Open Class на IJSBA Rule Book. 
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• Runabout Women 1100 Stock    

В тази категория могат да участват само жени над 16г. Джета трябва да е не повече от 

1100 куб., 4-ри тактов има право да подменя волан, пропелер без да се изменя 

диаметъра, тапицерията на седалката и спонсове. 

• Amateur Ski Kawasaki 1500  

Категория само за прави джетове. В тази категория може да участва всеки желаещ 

мъж над 16г. Само модели KAWASAKI 1500 STOCK CLASS. Имат право на (външен) 

оптичен тунинг- волан, пропелер, спонсове и въздушен филтър.  

• Junior Ski до 16г 

Категория прав джет за юноши  на възраст до 16г.Всички джетове участващи в тази 

категория са ограничени до двутактови в Stock Class. По IJSBA Rule Book. 

• Amateur Ski Limited – Категория прав джет за лица над 16 години. В тази 

категория могат да участват всички прави джетове отговарящи на Limited Category в 

IJSBA Rule Book. 

  

За минимална възраст на състезателите се взима в предвид тяхната дата на 

раждане, а за максимална - края на календарната година в която състезателят е 

навършил своята максимална възраст за участие в дадения клас. 

 

2.   ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

2.1 Състезанията   от   Републиканския   шампионат  по   ДЖЕТ СКИ  се провеждат в 
следния формат – Минимум три манша (мото), като за категориите жени и деца 
обиколките са между 3 и 4, а за всички останали класове между 6 и 10. 
 
2.2 Участието в Свободните тренировки не е задължително, но е желателно. 

2.3  Забранено е влизането на лица от екипа на състезателя в предстартовата зона - 

важи за всички класове.  

2.4   Всички състезатели във всички класове са длъжни да бъдат в зоната за изчакване 

10 минути пред всеки началото всеки старт. Ако състезател наруши това правило, той 

губи правото си на стартова позиция (определена от тренировката за време) или губи 

правото си да участва в съответното МОТО. Решението зависи от Директора на 

Състезанието. 

 Фалстарт и рестарт, червен флаг и жълт флаг 

 При фалстарт, състезателите се прибират в зоната за изчакване от 

където след сигнал на Директора на Състезанието се нареждат на 

стартовата решетка. Виновният състезател/и за фалстарта  

стартират с изгасен двигател и контактен ключ в ръката над 

главата.     
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 При показване на жълт флаг от страна на някой от съдиите по 

трасето състезателите са длъжни да намалят темпото с което 

управляват своите мотоциклети защо пред тях има ситуация 

свързана с паднал състезател, намеса на лекарски екип или друга 

ситуация изискваща особено внимание. Намаляването на 

скоростта е задължително, забранено е изпреварването и 

скачането на елементите по трасето. При грубо и умишлено 

нарушение на това правило състезателят се наказва с една 

наказателна обиколка в конкретната серия. 

 

Състезател който напусне очертанията на трасето трябва да се върне в него по 

безопасен за себе си и   останалите състезатели начин от точката от която го е 

напуснал или точка близка до мястото на напускане. Забранено е пресичането 

на трасето или части от него с цел съкращаването му.  

Наказанието е дисквалификация. 

3.   АДМИНИСТРАТИВЕН    И    ТЕХНИЧЕСКИ    КОНТРОЛ    ЗА ВСЯКО ДЖЕТ СКИ 
СЪСТЕЗАНИЕ 

3.1 Участието в кръговете на Републиканския джет ски шампионат става 

чрез предварително попълнена заявка за участие в шампионата. 

 Състезателят или неговият настойник са длъжни да попълнят коректно и 

изпратят своята заявка за участие в РШ джет ски  при своето лицензиране или до 

една седмица преди дадено състезание. Образецът за заявката може да бъде 

намерен на сайта на федерацията.  

         Всеки състезател е длъжен успешно да премине Административен и Технически 

контрол за да получи право на участие във всяко едно състезание от 

Републиканския Шампионат по Джет Ски. 

3.2  По  време на административния контрол, всеки състезател е длъжен да 

предостави своя валиден състезателен    лиценз   да попълни и подпише представени 

му документи (технически лист и други). 

3.3  По  време на административния контрол състезателят получава Програма за 

даденото състезание която той е   длъжен да спазва. Промените в Програмата се 

съобщават от Ръководството на състезанието и всеки участник е длъжен да се 

информира своевременно за всички промени свързани с часове или др. на неговото 

участие. 

 



- 9 - 

 

Състезателите са длъжни да имат четлив номер разположен на гърба на своя екип и 

на своя джет 

 

 3.4.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ.КЛАСИРАНЕ. 

        Според Наредбата за Организиране на Джет Ски състезания 2019 

   

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И НАГРАДЕН ФОНД ЗА 2019 

НАГРАДЕН ФОНД ЗА 2019 ГОДИНА СЕ ОСИГУРЯВА ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ОТ СТРАНА НА 

ОРГАНИЗАТОРА ПО НЕГОВО УСМОТРЕНИЕ. 

5.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ     РАЗПОРЕДБИ    ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ  ДЖЕТ СКИ ШАМПИОНАТ 

 

5.1 Директор на всички кръгове от Републиканския ДЖЕТ СКИ 

шампионат  е председателя на комисия ДЖЕТ СКИ  при БФВМС или 

представител на БФВМС. 

5.2 Всеки състезател и неговия екип са длъжни да спазват вътрешния 

ред при провеждане на състезания от републиканския ДЖЕТ СКИ 

шампионат  които включват: 

- Спазване програмата на състезанието 

- Присъствие на официално откриване 

- Присъствие на на церемония по награждаването 

- Присъствие на брифинг със състезателите 

- Забранено е изхвърлянето на масла и отпадни материали извън 

определените за това места. 

- Забранено е карането на превозни средства в парка на състезателите и 

зоната на техническия контрол със скорост над 20км/ч - наказанието е 

дисквалификация от състезанието.  

- Състезателят и неговият екип са длъжни при всички обстоятелства да създават 

положителен имидж на шампионата в който участват 

-  

6. ФЛАГОВЕ И ТАБЕЛИ ДЖЕТ СКИ СЪСТЕЗАНИЯ 

6.1 Неспазването на сигналните флагове и табели от страна на даден състезател 

води до получаване на наказания от страна на журито, които могат да 

включват, но не са ограничени само с: дисквалификация, загуба на стартова 

позиция и класиране. 
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Червен флаг Всички състезатели трябва да спрат и по сигнал на маршал 

да се приберат до зоната на старт/финала 

1 
Черен флаг 

 

Състезателят, чийто номер е на табелата трябва да спре ( 

на безопасно място извън трасето) 

  ЖЪЛТ ФЛАГ статичен Внимание, опасност! (  изпреварването е забранено) 

 Жълт флаг, развят Внимание, непосредствена опасност! (състезателят е 

длъжен да намали скоростта, с готовност за спиране, 

забранено е  изпреварването) 

БЯЛ ФЛАГ Финална обиколка 

Зелен флаг Трасето е свободно за начало на МОТО. 

Кариран флаг Край на тренировка, квалификация или МОТО 

 

IV. РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ БЪРЗИ ЛОДКИ (POWER BOATS) 

 

1.  Всяка година БФВМС организира и провежда Републикански Шампионат за 

бързи лодки в отделните класове. Републиканските шампиони за бързи 

лодки за 2019 в отделните класове се определят по крайното класиране в 

Републиканския шампионат за бързи лодки. Единствения легален 

юридически орган в България който може да организира и администрира 

Републиканския шампионат за бързи лодки е БФВМС в сътрудничество с 

редовни лицензирани СК и Общини . Класовете в РШ за бързи лодки се 

определят от кубатурата на лодките и възрастовите ограничения които са 

валидни за всички участници в съответния клас. 

2. Всички технически изисквания и класове за участие са Според Наредбата за 

Организиране на състезания с бързи лодки 2019 

 

VI.   ПРОТЕСТИ - ВАЛИДНО ЗА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Всеки състезател или неговият настойник/мениджър имат право на протест. 

Нямат право на протест лица които не са състезатели, неофициалните 

представители на спортен клуб и други. 

2. Не се приемат протести свързани с организацията  и решения на ръководството 

на състезанието. 

3. Всички протести трябва да бъдат представени в писмен вид на директора на 

състезанието или на представител на БФВМС, придръжени от съответната такса 

протест в срок до 30 минути от публикуване на резултатите от дадена 

тренировка, старт или мото. 
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4. Протести свързани с техническите изисквания към машините (кубатура, 

безопасност и други) могат да бъдат подавани в писмен вид по всяко време на 

състезанието, но не по-късно от 10 минути преди на изтичане на времето на 

даден старт или мото. 

5. Отварянето на дадена машина след подаден технически протест става в 

присъствието на подалия протеста, представител на БФВМС, механика на 

състезателя срещу когото е подаден протеста (механика отваря двигателя на 

машината) и самият състезател. 

6. Крайното решение свързано с всеки протест се изготвя в три екземпляра, като 

всички страни се подписват при поличаването му. 

7. Комисията която разглежда всички протести е образувана от: 

Организатор 

Главен съдия 

Директор на Състезанието 

Технически комисар (в случай на технически протест)  

 8.   ТАКСИ ПРОТЕСТ 

8.1 за всички дисциплини, таксата за протест без отваряне на двигателя на 

машината е 200 лева 

8.2 за всички дисциплини, таксата за протест с отваряне на двигателя на 

машината е 500 лева 

9. В случай, че протеста е отхвърлен, сумата за протеста не се връща на подалото 

го лице. 

10. В случай, че протест, свързан с отваряне на двигател на машината е доказано 

необоснован, сумата за протеста дава на състезателят чиято машина е била 

отворена. 
VII. НАКАЗАНИЯ - ВАЛИДНО ЗА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ 

При своето участие в състезания от РШ, състезателите и техните екипи са длъжни да 

спазват Наредбата на БФВМС за съответната дисциплина в която участват. 

Неспазването на наредбата, нарушаването на правилата за поведение на по време на 
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тренировки и състезания, нарушаването на реда и неспазването на нареждания (в 

устна и писмена форма) дадени от страна на представител на БФВМС, 

неспортсменско отношение и други действия които уронват престижа на 

шампионата/състезанието в което участва даден състезател и/или неговия екип, 

могат да доведат до следните наказания: 

- Дисквалификация от дадено състезание, мото, старт или 

тренировка, 

- Отнемане   на   точки   от   състезанието или шампионата, 

- Отнемане на състезателни права за срок до 2 години 

 

VIII. МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ 

Спортните клубове и спонсори, на базата на сключени договори със състезателите, 

поемат изцяло или частично разходите по подготовката и участието на състезателите 

в републикански и международни състезания при възможност 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

- Неотразените в настоящата наредба подробности по осъществяване на 

Републиканския спортен календар за 2019 г. са отразени в спортните правилници по 

дисциплини. В края на годината - месец декември, БФВМС организира официално 

награждаване на призьорите състезатели от Републиканският шампионат и от други 

състезания, както и рекламодателите, общините и други осигурили средства за 

спортните мероприятия. 

Настоящата наредба е утвърдена от УС на БФВМС и влиза в сила от 19 януари 2019. 

Правото да бъде тълкувана принадлежи на УС на БФВМС.  

 

Настоящата Наредба за организиране, провеждане и участие във 

водомоторни състезания през 2019 г. е утвърдена на заседание на 

Управителния съвет на Българска Федерация по Водомоторни 

Спортове на 19.01.2019 
 
 


