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ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
чл. 1. Настоящият правилник определя правилата на Българска
федерация по джудо (БФД) за недопускане, предотвратяване и санкциониране
нарушаването на дисциплината и реда по време на провеждане на състезанията
от вътрешния спортен календар на Федерацията.
чл. 2. Правилникът определя:
а) видовете нарушения на дисциплината и реда, по време на провеждане
на състезанията от БФД;
б) размерът на налаганите наказания, произтичащи от клаузите на този
Правилник;
в) гаранциите за защита на правата на участващите в спортнотехническия процес лица.
чл. 3. Правилникът се прилага по време на провежданите от БФД прояви
и мероприятия, в които участват състезатели, картотекирани
в клубове,
членуващи в БФД.
чл. 4. Клаузите на Дисциплинарния правилник на БФД са задължителни
за всички клубове, членуващи във Федерацията, техните ръководители,
треньори, състезатели и привърженици.
чл. 5. (1) Клубовете, техните ръководители, треньори, състезатели и
привърженици са задължени да познават Дисциплинарния правилник на БФД и
да проявяват почтеност, лоялност, добронамереност и коректно поведение.
(2) Клубовете носят отговорност за поведението на своите
ръководители, треньори, длъжностни лица, състезатели и привърженици.
чл. 6. Целта на Правилника е да бъде подобрена организацията на
провежданите състезания от спортния календар на БФД.
чл. 7. Юрисдикцията на настоящия Дисциплинарен правилник не се
отнася към:
(1) Нарушенията на съдийския апарат, свързани с конкретни
спортно-технически решения по време на състезания. По този казус е
компетентна да вземе отношение Съдийската комисия.
(2) Нарушенията на националните състезатели, неспазващи
дисциплината и установените правила по време на лагер-сборове, участие в
международни състезания и др. Тяхното санкциониране се определя с решение
на треньорския съвет, по предложение на съответния треньор на национална
гарнитура.
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(3) Нарушенията на отношенията в клубовете, между участващите
в тях лица, по време на спортно-техническата подготовка и свободно време са
обект на гражданското право.
ГЛАВА ВТОРА
Видове нарушения
чл. 8. Нарушенията биват:
(1) Нарушения на организацията на състезанията:
1. Нарушения при картотекиране на състезатели.
2. Нарушения по време на проверка личното тегло на състезателите
преди състезания – подмяна на един състезател с друг, закъснение за
претеглянето, неявяване на състезател за мерене и впоследствие твърдение, че е
бил на претеглянето, неетично поведение към съдиите, извършващи
претеглянето.
3. Отказ от качване на стълбичката за награждаване.
(2) Нарушения на водачи на отбори:
1. Влизане в пререкания със съдийския апарат, ръководещ схватката
или състезанието.
2. Опити за саморазправа с длъжностни лица, ръководещи
схватките или състезанията, противниковите състезатели и публиката, от
своите състезатели или привърженици на своя отбор.
3. Създаване на корупционни практики и договаряне на схватки.
(2) Нарушения на треньорите:
1. Незаемане на определените им места за ръководене на своите
състезатели в края на състезателната площ (татами).
2. Ставане от стола и даване на указания по време на Хаджиме.
3. Стъпване на татами.
4. Репликиране и проявяване на бурно несъгласие с отсъжданията
на съдийския апарат, ръководещ схватката.
5. Използване на неприлични жестове и думи по отношение на
съдийския апарат.
6. Използване на груби и нецензурни думи и жестове към своя
състезател.
7. Провокиране на публиката.
8. Опити за саморазправа със съдийския апарат, ръководещ
схватката и/или състезанието.
(3) Нарушения на състезателите преди, по време на провеждане на
схватките и след тях:
1. Закъснения при повикване за схватките.
2. Неетични жестове и поведение към съдиите, съперника и
зрителите.
3. Неспазване ритуала преди началото и след края на схватката от
състезателите.
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схватката.

4. Опити за саморазправа със съдийския апарат, ръководещ

5. Отказ да се напусне татами след приключване на схватката.
6. Групов протест или отказ да бъде изпълнено разпореждане на
съдийския апарат и главното съдийско ръководство.

ГЛАВА ТРЕТА
Видове наказания
чл. 9. Санкционирането на нарушенията по организацията на
състезанията са:
1. Неправилно картотекираните състезатели не се допускат до
участие в състезанието.
2. При установяване на подмяна на един състезател с друг, по време
на претеглянето - състезателят и неговия отбор не се допускат до участие в
даденото състезание. При повторно нарушение – отбора не се класира в
ранглистата на състезателната година.
3. Закъснелия за претеглянето състезател не се допуска до участие в
даденото състезание.
4. Състезател проявяващ неетично поведение към съдиите,
извършващи претеглянето, не се допуска до участие в даденото състезание. За
това съдиите, участващи в претеглянето, е необходимо да направят писмено
известяване на представителя на дисциплинарната комисия за даденото
състезание.
3. За отказ да се качи на стълбичката за награждаване състезателя се
елиминира от участие в състезанието, името му се заличава от протокола и не
се допуска до участие в международни прояви от името на Р. България.
чл. 10. Санкциите налагани на водачи на отбори са:
1. За влизане в пререкания със съдийския апарат ръководещ
схватката или състезанието – за първо нарушение – 30% от минималната за
годината заплата в страната. За второ нарушение – 50% от минималната за
годината заплата в страната.
2. За допускане на опити за саморазправа с длъжностни лица,
ръководещи схватките или състезанията, противниковите състезатели и
публиката, от своите състезатели или привърженици на своя отбор – 50% от
минималната за годината заплата в страната.
3. За създаване на корупционни практики и договаряне на схватки –
дисквалифициране на отбора от състезанието. При повторно нарушение от този
род – изключване на отбора от класиране в ранглистата на състезателната
година и недопускане на негови състезатели за участие в националните
гарнитури – лагери, участие в състезания и контролни срещи.
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чл. 11. Санкциите налагани на треньорите са:
1. При незаемане на определените им места за ръководене на своите
състезатели в края на състезателната площ (татами) – прави се устна забележка.
При отказ и демонстративно поведение треньора се отстранява от ръководство
на схватката.
2. При ставане от стола и даване на указания по време на Хаджиме прави се устна забележка. При отказ и демонстративно поведение треньора се
отстранява от ръководство на схватката.
3. При стъпване на татами - прави се устна забележка. При отказ и
демонстративно поведение треньора се отстранява от ръководство на схватката.
4. При репликиране и проявяване на бурно несъгласие с
отсъжданията на съдийския апарат ръководещ схватката - прави се устна
забележка. При отказ и демонстративно поведение треньора се отстранява от
ръководство на схватката, което се обявява по аудио уредбата на състезанието.
5. За използване на неприлични жестове и думи по отношение на
съдийския апарат – треньора се отстранява от състезанието и му се налага глоба
от 30% от минималната за годината заплата в страната, за което главният съдия
обявява по аудио уредбата на състезанието.
6. Използването на груби и нецензурни думи и жестове към своя
състезател се санкционира с отправяне на устна забележка. При повторно
такова поведение треньора се отсранява от водене на схватката и това се
обявява по аудио уредбата на състезанието.
7. Провокирането на публиката се санкционира с отстраняване от
състезанието, глоба от 50% от минималната за годината заплата в страната и
обявяване по аудио уредбата на състезанието.
8. Опитите за саморазправа със съдийския апарат ръководещ
схватката и/или състезанието се санкционират с отстраняване от състезанието и
глоба от 50% до 75% от минималната за годината заплата в страната.
чл. 12. Санкциите налагани на състезателите преди, по време на
провеждане на схватките и след тях са:
1. Закъсненията при повикване за схватките се санкционират в
съответствие с чл. 28 от Състезателните правила по джудо.
2. За отправяне на неетични жестове и поведение към съдиите,
съперника и зрителите състезателите се санкционират с отстраняване от
състезанието, обявяване по аудио уредбата на състезанието и налагане на глоба
на клуба в размер от 20% от минималната за годината заплата в страната.
3. При неспазване ритуала преди началото и след края на схватката
от състезателите, те се приканват от арбитъра да го извършат, а ако пак откажат
се наказват с последно предупреждение за дисквалификация от състезанието на
състезателя и клуба.
4. Опитите за саморазправа със съдийския апарат ръководещ
схватката се санкционират с отстраняване от състезанието, обявяване по
уредбата на състезанието и лишаване от състезателни права за срок от 1 (един)
до 6 (шест) месеца и налагане глоба на клуба в размер от 50% до 100% от
минималната за годината заплата в страната.
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5. За отказ да се напусне татами след приключване на схватката на
състезателя се налага наказание дисквалификация от състезанието, обявяване
по аудио уредбата на състезанието, лишаване от състезателни права за срок от 1
(един) до 3 (три) месеца и налагане глоба на клуба в размер на 50% от
минималната за годината заплата в страната и се известява писмено
треньорският съвет за вземане на мерки по отношение възпитателната роля на
треньора на клуба.
6. Груповия протест или отказ да бъде изпълнено разпореждане на
съдийския апарат и главното съдийско ръководство се наказва с
дисквалификация на отбора от състезанието, налагане на глоба на клуба в
размер от 50% до 100% от минималната за годината заплата в страната и
дисквалификация на всичките му гарнитури от републиканския спортен
календар.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Организация на работата на дисциплинарната комисия
БФД.

чл. 13. Дисциплинарната комисия се назначава от Управителния съвет на

чл. 14. (1) Дисциплинарната комисия е в състав от 5 (пет) души – трима
спортни съдии, със стаж като такива повече от 10 (десет) години, и по 1 (един)
представител на треньорския съвет и ръководството на БФД.
(2) Мандата на Дисциплинарната комисия е с продължителност
от 3 (три) години.
(3) На първото си заседание членовете на Дисциплинарната
комисия избират председател и секретар.
чл. 15. В съдийския наряд, за всяко състезание от държавния спортен
календар, се назначава дежурен представител на комисията с хонорар като на
съдия републиканска категория.
чл. 16. Дежурният представител на Дисциплинарната комисия е длъжен
да изготви отчет за даденото състезание, който се разглежда на заседание на
Дисциплинарната комисия в срок от 5 (пет) дни след завършване на
състезанието. Взетите решения се представят в БФД и влизат в сила след
приключване на заседанието на комисията.
чл. 17. (1) Решенията на Дисциплинарната комисия в съответствие с чл.
чл. 9 – 13 се изпращат, от ръководството на БФД, на провинилите се клубове в
7 (седем) дневен срок. Клубовете са длъжни да преведат наложените им
парични санкции по сметката на БФД до заявяване за участие в следващото
състезание.
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(2) Клуб, който не се е издължил по ал. (1) не се допуска до
участие в следващи състезания.
ГЛАВА ПЕТА
Наказателни процедури
чл. 18. За налагането на наказания Дисциплинарната комисия може да се
самосезира от дежурния й представител на състезанието и от направени
писмени доклади (жалби) от засегнатите лица, за всеки отделен случай.
чл. 19. (1) Отборите, които подават писмена контестация по повод
съдийски решения, ги подават до ръководството на състезанието – главен
ръководител и главен съдия чрез главния секретар, непосредствено след
приключване на дадената схватка.
(2) При подаването на контестацията, жалващият се внася при
главния секретар депозит в размер на 50 лв.
(3) Депозита се възстановява на жалващия се, ако контестацията
бъде уважена.
чл. 20. Конкретния размер на налаганото наказание по чл. чл. 9 – 13 се
решава на заседание на Дисциплинарната комисия, на което се разглеждат
доклада на дежурния представител на комисията и подадените контестации,
жалби и сигнали на засегнатите в ситуацията страни.
чл. 21. Налаганите по време на състезание наказания се осъществяват в
съответствие с настоящия правилник от главния ръководител и/или главния
съдия, ако нарушението и материалите по него не изискват протоколно
решение на Дисциплинарната комисия.

Заключителни разпоредби
§1. Размерът на паричните глоби се актуализира периодично, в
съответствие с растежа на минималната заплата в страната, годишната
инфлация и финансовите условия в държавата.
§2. Членовете на Дисциплинарната комисия нямат имунитет и при
извършване на нарушения, подлежат на санкциониране по клаузите на Етичния
кодекс на БФД.
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§3. Паричните преводи, по наложените наказания, задължително се
извършват по банков път. Сметката за тяхното реализиране е:
Банка ДСК
BIC STSA BGSF
IBAN BG33STA930000016828
Настоящият Правилник е одобрен от Управителния съвет на Българска
федерация джудо с Решение № 1, Протокол № 111 от 21.09 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

ОТЧЕТ
на дежурния представител на Дисциплинарната комисия
към Българска федерация джудо
за проведеният на

.

г.

.

шампионат за
(тип на проведеното състезание)

(възрастова група)

На

.

г. в зала

.

проведе

(гр.

) се

шампионат по джудо за

.
(възрастова група)

По време на шампионата не бяха констатирани нарушение на
дисциплинарния правилник. Или бяха констатирани следните нарушения на
дисциплинарния правилник:
1.

;

2.

;

3.

,

за което с беше сезирана Дисциплинарната комисия към Българската
федерация джудо в състав:
Дежурен делегат

(трите имена)

1.

(трите имена)

2.

(трите имена)

3.

(трите имена)

4.

(трите имена) - председател на

дисциплинарната комисия.
Дежурен представител на Дисциплинарната комисия към БФ Джудо:
(трите имена )

(подпис)

(дата)
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Приложение № 2

Протокол №

от проведено заседание на Дисциплинарната комисия към БФ Джудо
на
.
.
г.
На основание на отчет на дежурния представител на Дисциплинарната
комисия към БФ Джудо и доклад (жалба) от

за нарушаване

(име, фамилия и длъжност на жалващия се)

на

Дисциплинарния

правилник

на

БФ

Джудо,

във

връзка

с
,

(описва се нарушението)

след като изслуша и двете страни и разгледа внимателно внесеният доклад
(жалба), Дисциплинарната комисия в състав:
1.

;
(трите имена, длъжност)

2.

;
(трите имена, длъжност)

3.

;
(трите имена, длъжност)

4.

;
(трите имена, длъжност)

5.

.
(трите имена, длъжност)

Реши: На основание чл.

, т.

, ал.

от Дисциплинарния

правилник на Българска федерация джудо наказва с
господин/госпожа

. Същият/същата се задължава до
(трите имена, длъжност)

.

.

г. да внесе по сметката на БФ Джудо сумата в размер на

лева.
Приложение: 1. Отчет на дежурния представител на Дисциплинарната
комисия към БФ Джудо №

от

.

.

г.

2. Доклад (жалба) от

.
(трите имена, длъжност)

Дежурен делегат на дисциплинарната комисия:

(трите имена )

(подпис)

(дата)
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Приложение № 3

Доклад (Жалба)
от
На

.

.

(трите имена, длъжност)

г. по време на
(тип на проведеното състезание)

по джудо за

,
(възрастова група)

за което настоявам

(описва се нарушението на Дисциплинарния правилник)

Дисциплинарната комисия към БФ Джудо да вземе отношение, което да ми
бъде сведено до началото на следващото състезание от държавния спортен
календар.
Считам, че доклада (жалбата) няма да остане без разглеждане.
С уважение:
(трите имена, длъжност)

(подпис)

(дата)
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