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СКОКОВЕ БАТУТ

Н А Р Е Д Б А

за удостояване със звания
на състезатели и треньори

ПО СКОКОВЕ БАТУТ
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

Чл.1 Тази  Наредба  има  за  цел  определянето  на  критериите  за
удостояването  на  спортисти  и  треньори по скокове батут,  постигнали
високи спортни резултати, със спортни звания.

ІІ. ВИДОВЕ СПОРТНИ ЗВАНИЯ :

Чл.2  (1)  Спортистите  по  скокове  батут  се  удостояват  със  следните
спортни звания:

1. “Заслужил майстор на спорта”
2. “Майстор на спорта”

 (2)  Треньорите се удостояват със звание “Заслужил треньор”.

ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС СПОРТНИ
ЗВАНИЯ :

Чл.3 (1)  Със  спортни  звания  могат  да  бъдат  удостоени  български
граждани, постигнали високи спортни резултати по скокове батут.

(2)  По изключение със спортни звания могат да бъдат удостоени
чужди  граждани,  които  имат  постигнати  високи  спортни  резултати  и
имат значителен принос за развитието на скоковете на батут в Република
България.

Чл.4 (1) Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице, което е:
1. съдено  за  тежко  умишлено  престъпление  и  не  е

реабилитирано;
2. с наложено наказание за употреба на допинг;
3. с наложено наказание за уронване престижа на българския

спорт  или  неспазване  принципите,  установени  в
Европейската харта за спорта и в Етичния кодекс на спорта
на Съвета на Европа за периода на наказанието;

4. с отнети състезателни права – за срока на отнемането;
5. с анулиран спортен резултат, с който е изпълнил критериите

за удостояване.
(2)  Присъденото  спортно  звание  се  отнема  от  БФСБ  при
възникване на обстоятелство по ал.1.

Чл.5 (1) Удостояването  със  спортно  звание  “Заслужил  майстор  на
спорта” и “Заслужил треньор” се извършва по предложение на БФСБ и
влиза в сила след одобрението му от Министъра на младежта и спорта.

(2) Предложенията за удостояване със звание “Майстор на спорта”,
се  правят  от  треньорската  и  спортно-техническата  комисия  до
Управителния  съвет  на  БФСБ  с  приложени  протоколи  за  постигнати
спортни резултати. Управителният съвет на свое заседание утвърждава с
това звание спортистите.

2



(3)  Документите  за  присъдено  звание  “Заслужил  майстор  на
спорта” и “Заслужил треньор” се връчват  от Министъра на младежта и
спорта, а документа за “Майстор на спорта” се връчва от председателя на
БФСБ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗЛИЗАЩИ
 ОТ СПОРТНИТЕ ЗВАНИЯ:

Чл.6 (1) Лице, удостоено със спортно звание е длъжно да:
1. издига престижа на българския спорт;
2. съдейства за развитието на физическото възпитание и спорта и

да предава своя опит на по-младите;
3. спазва и популяризира хуманните принципи на спорта;
4. води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта.
(2) Лице, удостоено със спортно звание има право да:
1. ползва  присъденото  му  звание,  като  го  вписва  в  официални

документи пред името си;
2. поиска  присъденото  му  звание  да  бъде  съобщавано  наред  с

името  му  при  участие  в  състезания,  награждавания  и  други
официални прояви.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ 
НА СПОРТНИ ЗВАНИЯ

Чл.7 “Заслужил майстор на спорта”
(1) Да се е класирал в индивидуални състезания за мъже и жени

както следва:
1. Батут  -    до VІІІ-мо място на Олимпийски игри

- до VІ-то място на Световни първенства
- до ІІІ-то място на Евройски първенства

2. Акр. пътека -    до VІ-то място на Световни първенства
- до ІІІ-то място на Евройски първенства     

3.  ДМБ -    до ІІІ-то място на Световни първенства
-   І-во място на Евройски първенства     

Чл.8 Със звание “Заслужил треньор” се удостояват треньори:
(1)   Подготвили  състезатели,  класирали  се  на  призови  места  ,

съгласно чл. 7;
(2) Подготвили състезатели юноши и девойки, класирали се до ІІІ-

то място на Световни първенства и І-во място на Европейски първенства
в олимпийската дисциплина – батут;

(3)  За  над  20-годишна  треньорска  дейност  и  личен  принос  за
развитието на батутното скачане и постигане на високи постижения на
негови състезатели и отбори на международни състезания.
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Чл.9 “Майстор на спорта”:

(1) Дисциплина БАТУТ-ИНДИВИДУАЛНО
Класиране на международни прояви:
1. Олимпийски игри – до ХVІ-то място 
2. Световно първенство – до VІІІ-мо място
3. Световна купа – до VІ-то място
4. Европейско първенство – до VІ-то място

(2) Дисциплина БАТУТ-СИНХРОН
Класиране на международни прояви:
1. Световно първенство – до VІ-то място
2. Световна купа – до ІV-то място
3. Европейско първенство – до ІІІ-то място

(3) Дисциплина СКОКОВЕ ПЪТЕКА
Класиране на международни прояви:
1. Световно първенство – до VІІІ-мо място
2. Световна купа – до VІ-то място
3. Европейско първенство – до VІ-то място

(4) Дисциплина ДВОЕН МИНИ-БАТУТ
Класиране на международни прояви:
1. Световно първенство – до VІ-то място
2. Европейско първенство – до ІІІ-то място

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящата Наредба се издава на основание чл.19, ал.1, т.3 от ЗФВС
и Наредба № 1-03 от 9 юли 2003 г. на ММС (ДВ бр.64 от 2003 г.);

§ 2 Всички състезатели и треньори, на които им е присъдено звание, ще
бъдат вписвани в специален регистър на БФСБ;
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