БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

1000 София ,бул.”В.Левски “ № 75 ,

Тел:02/ 9300 531; е – mail: bftourism@abv.bg; www.bftourism.net

Правилник
за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите
и участниците в организираните пешеходни , ски-походи и ски-траверси
Всички прояви по пешеходен и ски-туризъм в РБългария се провеждат по настоящия
правилник. Неговите разпореждания са задължителни за участниците, ръководителите,
водачите и всички други лица, който биха могли да влияят върху организирането и
провеждането на проявата.
Разработването на настоящият правилник е съобразено със специфичните изисквания на
общата характеристика на пешеходния и ски-туризма и Закона за медицински надзор на
физическата култура и спорта в РБългария.
Раздел I. Общи правила
Член 1. Определение
Пешеходните и ски-преходите са изминати определени разстояния с конкретни
натоварвания и категория на трудност според Националната спортна класификация /НСК/и
подлагат на проверка общата физическа подготовка на участниците, психическата им
устойчивост,волева подготовка, способността им да се справят бързо и безпогрешно с
неочаквано възникнали сложни ситуации, предизвикани от сложните и сурови планински
условия. Освен това пешеходните и ски-преходи и траверси изискват отлично усвоени
двигателни навици, техниката на ходене и придвижване в различни теренни условия,
познания по ориентиране, богат планинарски опит и владеене на елементите от ски техниката
са ски-преходи и траверси
Член 2. Общи положения
Настоящият правилник има за задача да определи квалификацията, задълженията, правата на
ръководителите и водачите на спортно-туристически групи при провеждане на пешеходни и
ски-преходи от БФТ и клубовете; да
установи начина за разрешаване, подготовка,
провеждане и отчитане на организираните спортно-туристически прояви.
Трудността на пешеходните и ски-преходите и траверсите се определя съгласно
следната таблица

Преход или траверс

Показатели

Категория на друдност

I

1

II

III

IV

V

За всички преходи или
Траверси
Пешеходни преходи до
1800 мнв
Пешеходни преходи над
1800 мнв
Ски-преходи

Времетраене в дни

2

2-3

4-5

5-6

6-8

Продължителност в км

30

60

100

140

210

Продължителност в км

25

55

90

130

200

Продължителност в км

25

55

100

140

200

Член 3. Предварителна подготовка, ред за разрешаване и провеждане на пешеходни
преходи и ски-траверси
1.Организирани пешеходни и ски-преходи могат да се провеждат от клубовете по
пешеходен и ски-туризъм и БФТ
2.Групите за участие се формират в зависимост от сезона, характера на терена,
физическата и техническата подготовка на участниците, целите и задачите на проявата.
Член 4. Право на участие
В проявите могат да участвуват туристи членове на клубове на БФТ, както и
индивидуални туристи и клубове не членове на БФТ ,който са физически и психически
здрави с необходимата подготовка за мероприятия от този ранг, като нечленове на
федерацията заплащат по-висока такса, която се упоменава в наредбата за съответната проява.
А. В преходи от І и ІІ категория, провеждани при летни условия до 1800 м надморска
височина /м.н.в./, могат да участват лица без предварителен стаж и опит. За походи в райони
над 1800 м.н.в. от същата категория да имат минимум 4 участия в предходната категория на
трудност.
Б. В преходи от ІІІ, ІV и V категория, провеждани при летни условия в райони до 1800
м.н.в. , участниците трябва да са преминали прояви от точка А на чл.4, а в преходи над
1800 м.н.в. – да имат най-малко 3 участия в предходната категория на трудност.
В. В ски- преходи от I и II категория провеждани в райони до 1800 м.н.в., трябва да се
владеят елементите на ски-техниката и познания по ориентиране, провежда се подборен
изпит (тест).
Г.В ски- преходи от III, IV и V категория в районите над 1800 м.н.в. участниците
допълнително, трябва предварително да са участвали в ски-преход с една категория пониска от провежданата.
Д. За ски-преходи /траверси/ от V категория на трудност, провеждани по билните части
на Рила, Пирин и Централна Стара планина участниците, трябва да имат минимум едно
участие от ІV или две от ІІІ категория на трудност през сезона.
За участие в преходи от II и по-висока категория участниците трябва да представят:
 Документ за медицински преглед, че могат да участват в прояви с голямо
физическо натоварване с дата на извършване на прегледа не по-рано от три дни
преди прехода
 Застраховка “Злополука” на стойност най-малко (1000) лева. Представя се
индивидуална полица или групов застрахователен договор с приложен списък
на участниците.
 Други документи, посочени в наредбата, необходими на организаторите
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Участник с документи не отговарящи на настоящият правилник, не се допускат
до участие.

Член 5. Права на спортно-туристическите кадри
1.Инструктор по туризъм – да организира, ръководи и води летни преходи в райони с
надморска височина до 1800 м от всички категории на трудност; преходи в райони с
надморска височина над 1800 м до ІІІ категория.
2.Инструктор по ски -туризъм: да организира, ръководи и води групи до III категория
3.Планински водач: да организира, ръководи и води групи по преходи от всички
категории на трудност
4.Планински спасител:да водят преходи, като тези на инструкторите по ски-туризъм, а за
територията, на която действа отряда,в който се числят, прояви от всички категории на
трудност
Член 6. Права и задължения на организаторите на пешеходни и
траверси

ски –преходите и

Задължения на организаторите
1.Утвърждава ръководство и дава разрешение за провеждане на проявата, ако са
налице всички условия (изр. В раздел I: чл. 3, 4, 5, 6)
2.Уточняват местата и часът за връзка с отрядите на ПСС
Член 7. Длъжностен състав и задължения на ръководството:
Членският
състав на ръководството се определя както следва:

А. За преходи до 15 участници

- до 2 души

Б. За преход от 15 до 25 участника
– до 3 души
В. За преход от 26 до 40 участника
– до 5 души
Г. Ръководител - отговаря за цялостната предварителна подготовка на проявата;
подбор на участниците; провеждане и отчитане на проявата, реализиране на целите и
задачите на конкретния преход.
Д. Водач – осъществява подготовката за непосредственото провеждане на прехода
(изучава маршрута, изготвя спортно-техническата документация, участва в подбора на
участниците, проверява екипировката и съоръженията ) води групата по маршрута.
Решението на водача за избора на пътя и режима на движение е задължително за
участниците.
E. Секретар – подготвя и оформява документацията на проявата
Член 8. Общи задължения и права на ръководството на прехода:
1.Създава организация за безопасност на прехода.
2.Изготвя необходимите документи за разрешаване на прехода.
3.Спазва графика за движение и контролния срок за връщане
6.Преустановява проявата в случаи, опасни за здравето 4.Отстранява от групата
участници, които не са добре подготвени, не са дисциплинирани и екипирани.

3

Отстранените от състава на групата туристи се придружават до безопасно място,
от където сами могат да се придвижат до населеното място.
5.Променя маршрута, графика и тактиката на движение в зависимост от
обстановката, като уведомява организаторите на проявата и участниците.
и живота на туристите, за което уведомява организаторите.
7.Запознава участниците в групата с природните, исторически и географски
забележителности по маршрута.
8.Отчита проявата пред организаторите до 7 дни след приключване на проявата.
Всеки участник в групата е длъжен:
1.Да спазва правилата за безопасно движение и изпълнява разпорежданията на
ръководството
2.Да се грижи за здравословното си състояние и при не разположение да
уведомява ръководството.
3.В случай на нужда да оказва помощ на пострадали.
4.Да опазва околната среда.
Член 9. Регистриране и отчитане на туристическите прояви
Отчетните документи са:
- маршрутен лист
- отчет на главния ръководител
- протокол за участие в проявата.
Документ , основание за провеждане на пешеходен планиниски-преход (траверс) е
маршрутен лист, зеверен на местата за нощувка. След приключване на прехода завереният
екземпляр се връща в организаторите.
След приключване на проявата на участниците се връчват документ за участие.
За всички аварийни ситуации и нещастни случаи по време на проявата ръководителят
уведомява писмено БФТ, непосредствено след нейното завършване.
Член 10.Контрол
Спазването на настоящия правилник е задължение на всички органи, които
организират и провеждат спортно-туристическите прояви. Право на контрол имат
представителите на висшестоящата организация, респективно БФТ .
Същите имат право да прекратят проявата при възникнала аварийна ситуация и
опасност
Приет от УС на БФТ с прот. № 06, реш. № 05 от 14.02.2002 г., изменен и утвърден с
протокол № 02, решение № 04 от 09.04.2013 година, изменен и утвърден с протокол
№ 08, реш.№ 05 от 06.11.2019 г.
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