
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ   СКОКОВЕ БАТУТ

П Р А В И Л А 
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ И СПОРТЕН АРБИТРАЖ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият правилник регламентира организацията на съдийството по
скокове  на  батут  и  включва  правата  и  задълженията  на  съдиите,
системата за категоризация и класификация на съдиите на национално
равнище,  системата  за  координиране  и  контрол  на  нивата  за
квалификационно  обучение  на  съдиите  и  правилата,  регулиращи
спорове и арбитражи.

РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ

1. Мениджър на състезанието  – избира се измежду членовете на УС на
БФСБ  или  ръководството  на  Федерацията.  Той  ръководи  състезанието,
което включва отговорност за техническото оборудване, съдийския апарат,
организционния процес и съблюдава за спазване на правилника по скокове
на батут.
2. Главен  съдия  на  състезанието  –  задължително  с  международна

категория. Задължения: 
 Контролира уредите;
 Организира съдийските конференции;
 Ръководи състезанието;
 Свиква Състезателното жури;
 Решава дали да се допусне повторен опит от състезател, при наличие на

обективни причини.
 Взема решения относно състезателното облекло;
 Решава доколко оказаната от Спотера помощ е била необходима;
 Обявява  максималната  оценка  в  случаите  на  прекъсване  на

комбинацията;
 Решава  дали  даден  съдия  е  пропуснал  да  покаже  своята  оценка

незабавно;
 Наблюдава  и  контролира  всички  резултати,  изчисления  и  крайни

резултати;
 Ако е сезиран от официален представител на спортен клуб или от съдия,

преди  завършването  на  съответния  кръг  взема  решение,  относно
очевидни грешки при изчисляването на трудността или числови грешки,
касаещи оценяването на изпълнението.



3. Съдии на състезанието – Всички съдии, необходими за провеждане на
състезание  по  скокове  на  батут  се  определят  чрез  жребий,
предварително организиран в офиса на Федерацията, в присъствието на
Генералния секретар  на  БФСБ.  Съдиите  трябва  отлично да  познават
правилника, който се прилага по време на състезанието и да се стараят да
бъдат максимално обективни.

4. Арбитражно жури – назначава се от УС н БФСБ в тричленен състав и
се  състои  от  Председателя  на  БФСБ  или  негов  представител,
Председателя на клуба – домакин и един международен съдия.

СЪДИЙСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

1.  БФСБ признава за правоспособни съдии при следните условия:
 успешно завършили курсове за съдии организирани от БФСБ;
 успешно  завършили  международни  съдийски  курсове  и  притежаващи

съответната категория.

2.  В  състезанията  по  скокове  батут  могат  да  съдийстват  съдии,  
притежаващи права, както следва:

 Международни състезания в чужбина и у нас:
- съдии с международна категория по изисквания на Световна федерация по

гимнастика (FIG), съобразно ранга на проявата.
 Държавни първенства:
- съдии международна категория;
- съдии национална категория.
 Регионални, областни, зонални и клубни турнири по покана:
- съдии международна категория;
- съдии национална категория.

3.  Всички  съдии  получават  правоспособност, въз  основа  на  завършен
съдийски курс:

- съдии международна категория – завършили курс на FIG;
- съдии национална категория – завършил курс към БФСБ.

4.  След  придобиване  на  правоспособност,  съдия  може да  придобие  по-
висока категория, както следва:

по-горна категория международен съдия – по изискванията на FIG;
по-горна  категория  национален  съдия  –  по  решение  на  съдийската
комисия към БФСБ.

5. Периодично УС на БФСБ предлага подходящи съдии за Международна
категория, като се спазват изискванията на ФИГ.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ



1.  Съдиите по скокове на батут имат следните права:
да ръководят и участват в провеждането на състезания от вътрешния

или международен спортен календар, съобразно своята категория;
-  съдите с  международна категория,  да  бъдат назначавани за  главни  

съдии на състезанията от ДСК.

2. Съдиите по скокове на батут са длъжни:
- да познават добре правилниците по сккове на батут;
- да повишават непрекъснато своята квалификация;
- да бъдат принципни и обективна в дейността си при ръководене на 

спортни състезания и турнири .

КОНТРОЛ НА СЪДИИТЕ

1. По предложение на Съдийската комисия, УС на БФСБ наказва съдиите
при следните нарушения :

- закъснение за състезание;
- неявяване на състезание, за което е заявен;
- при умишлени нарушения;
- при не носене на съдийска униформа.

2. Дисциплинарни наказания:
- устна забележка;
- писмено предупреждение;
- понижаване на националната категория;
- лишаване от съдийски права.

3. Дисциплинарните наказания се налагат след като се изслуша съдията и
се обсъдят обясненията му. Ако провинилият се съдия не се яви или не
представи  обяснение  в  тридневен  срок,  процедурата  не  се  спира.  При
лишаване  от  съдийски  права,  наказанието  влиза  в  сила  от  деня  на
извършеното нарушение

СПОРОВЕ И АРБИТРАЖИ

1.  Споровете,  възникнали  относно  допуснати  гршки  в  изчисляване  на
трудността  на  определена  комбинация  или  допуснати  технически
грешки при калкулиране на  крайната  оценка,  се  решават  от  главния
съдия  на  състезанието.  Времето  за  подаване  на  протести,  относно
допуснати  такива  грешки  е  непосредствено  след  приключване  на
състезателната група и преди награждаването.

2.  Протести,  след  допустимия  срок  на  подаване,  регламентиран  в
правилника, не се уважават.

3.  Решение при постъпил протест, относно трудността на комбинацията,
се взема от главния съдия, заедно с двамата съдии по трудност. 



4. При спор между протестиращия и главния съдия, решението се взима от
Арбитражното жури, което е окончателно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Като член на European Gymnastics и FIG, БФ Скокове батут се придържа и
спазва спортните принципи, статута и правилата на тези организации при
организирането на всички състезания на територията на страната.

Този  правилник  е  променен  и  приет  на  заседание  на  УС  на  БФСБ на
27.07.2020 г. и влиза в сила от дата на приемането му.
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