Правила и критерии
1. При кадети за участие в ЕП се допускат състезатели,класирани до 5-то
място само в реални Европейски купи
Загреб,Теплице,Берлин,Полша,Русия.За участие в Световно първенство се
допускат състезатели класирани до 5-то място на Европейско първенство.

2. За участие на младежи и девойки до 21 г. в ЕП се допускат състезатели
класирани до 5-то място на ЕК- Лайбниц,Пакс,Прага,Варшава,Берлин. За
участие в Световно първенство се допускат състезатели класирани до 5-то
място на Европейско първенство.

3. За участие в ЕП мъже и жени добиват право състезатели класирали се до
5-то място на ЕК,ЕОК,Гранд Шлем и Гран При.За участие на Световно
първенство добиват право състезатели класирали се до 7 място на
Европейско първенство за мъже и жени. Критериите не важат за Денислав
Иванов-младежи и Янислав Герчев,Ивелина Илиева и Ивайло Ивановмъже и жени, тъй като същите са поставени на отделен режим в договора
между ММС и БФ Джудо.

4. Подготовката преди международни състезания,ще бъде единствено
централизирана,като няма да се допуска отделяне на треньори и
състезатели през този период в други алтернативни лагери.При отказ това
да се случи,състезателят автоматично отпада от предстоящото
състезание.В определена степен това не важи за Ивелина Илиева,Янислав
Герчев и Ивайло Иванов,тъй като същите имат утвърден план по програма
за Олимпийска подготовка от ММС.

5. Средствата от бюджета на БФД ще се разходват както съобразно
клаузите в договора между БФД и ММС така и съобразо интересите на
Федерацията.

6. Няма да се допусне да се получават средства от ММС от фиктивни
състезатели и треньори ,които реално нямат дейност и практически не
подпомагат подготовката на Националните отбори.

7. Президента на Федерацията,УС, Одитора,Финансова дирекрция към
ММС и Испектората управляват контрол върху разходване на
средствата,това не е в задълженията на треньорите и СК.

8.УС ще реагира с адекванти санкции срещу действия,подронващи
авторитета на Федерацията пред медии,ММС и др. организации.

9. УС ще изисква периодически отчет и анализ за участието и резултатите
от Международни състезания,на базата на изразходени за тях средства на
всеки три месеца.

10. БФ Джудо ще възстанови средствата на състезатели които участват за
своя сметка на Европейски купи за кадети,младежи, мъже и жени
класирани до 5-то място в категориите си в състезанията изброени в т.1 и
т.2.

11. БФ Джудо не поема финансова отговорност по отношение на
хотел,храна,път,такси,джудо екипи,гръбни надписи и подготовка на
състезатели,които си заплащат разноските за участие в Международни
състезания т.е. състезатели които са извън официалната група определена
от треньорското ръководство.

12. Състезатели които поемат разноските си за участие в МСК,трябва да
преведат средствата си в предварително посочения от БФ Джудо срок,
след което не се допускат компромиси.

13. УС утвърждава решение съгласно което всеки състезател хванат с
допинг или спортния клуб към който той принадлежи, трябва да заплатят
парично наказание,наложено от Инспектората на ММС.При отказ ще бъде
отнет лиценза на спортния клуб. (При повече от 4 случея на положителна
допинг проба по време на Държавно първенсто ММС има право да отнеме
лиценза на спортната федерация).

14. Всички подотчетни лица (ползвали средства за участие в МСК) са
задължени да спазят 5 дневния срок за отчет при Главния счетоводител.

15. УС ще определя начина на транспортиране на Националните отбори за
участие в МСК.

16.УС утвърждава главен треньор за кадети,младежи и девойки след
утвърждаване на бюджета от ММС прв началото на годината.

17. УС задължава всички членове на БФД да се съобразяват с йерархията
във Федерацията, за да не се допуска некоректна и своеволна комуникация
спрямо ръководството.

18.УС изисква всички членове на БФД да се съобразяват с правата и
задълженята на служителите и главния треньор (длъжностни
характеристики), които са публикувани в сайта на БФ Джудо.

19.След утвърждаване на договора за бюджет между ММС и БФД ще бъде
изработен план за подготовка и участие в МСК, единствено на базата на
възможностите на средствата залегнали в бюджета.

Настоящите актуализирани правила и критерии са утвърдени от УС на БФ
Джудо на заседание проведено на 20.03.2017 г.

