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СОФИЯ
НОЕМВРИ 2019 г.
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І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

1. Да се излъчат държавните индивидуални и отборни шампиони в различните възрастови групи от мъжки и женски профил за спортно-състезателната
2020 г.
2. Да се извърши подбор на състезателите за националните отбори във
всички възрастови групи от мъжки и женски профил.
3. Да се повиши ръста на спортното майсторство на националните състезатели за успешно представяне в международни първенства и турнири.
4. Да продължи пропагандирането и популяризирането на спорта джудо
сред младежите и девойките като важно средство за укрепване на здравето им.
5. Всички състезания по джудо в Република България се организират и
провеждат съгласно Устава на БФ Джудо, Наредбата, правилниците и състезателните правила валидни от 1.01.1998 г., както и допълнението за "Златна оценка" (golden score).
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ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ
1. ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР – 2020 г.
Дата

Проява

Място

Брой таТолеранс
тамита

ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ШАМПИОНАТИ
15.02

ДЛШ - юноши ст. в-т и девойки ст. в-т

Самоков

4

няма

29.02

ДЛШ - юноши мл. в-т и девойки мл. в-т

Панагюрище

4

няма

01.03

ДЛШ - мъже и жени

Панагюрище

4

няма

14.03

ДЛШ – момчета и момичета

Перник

4

няма

15.03

ДЛШ – младежи и девойки

Перник

4

няма

09.05

ДЛШ - мъже и жени до 23 г.

Сливен

3

няма

ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА
30.05

ДОП - момчета, момичета, юноши мл.
в-т, девойки мл. в-т

Пазарджик

3

няма

31.05

ДОП – мъже и жени

Пазарджик

3

няма

10.10

ДОП - юноши ст. в-т и младежи

Пазарджик

3

няма

11.10

ДОП - девойки ст. в-т и девойки

Пазарджик

3

няма

БФ Джудо запазва правото си да променя Държавния спортен календар, като своевременно уведомява всички спортни клубове. Промените ще бъдат отразени на сайта на БФ
ДЖУДО.
Семинар за съдии и треньори
Дата: 18.01.2020 г. от 9 00 ч. Място: гр. София, Прес клуб „България“
На нелицензирани съдии и на желаещите да участват треньори БФ Джудо не поема
разноските.
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2. МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР – 2020 г.
Дата

Състезание
Място
ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ
29.02-01.03 Европейска купа
Анталия, Турция
02-03.04
Европейска купа
Теплице, Чехия
25-26.04
Европейска купа
Берлин, Германия
02-03.05
Европейска купа
Клуж-Напока, Румъния
23-24.05
Европейска купа
Коимбра, Португалия
02-05.07
Европейско първенство
Рига, Латвия
МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ
21-22.03
Европейска купа
Атина, Гърция
04-05.04
Европейска купа
Лигнано, Италия
30-31.05
Европейска купа
Лайбниц, Австрия
11-12.07
Европейска купа
Пакс, Унгария
25-29.07
Европейска купа
Берлин, Германия
03-06.09
Европейско първенство
Люксембург
МЪЖЕ И ЖЕНИ
23-25.01
Гранд При
Тел Авив, Израел
01-02.02
Европейска купа (мъже)
София, България
08-09.02
Гранд Шлем
Париж, Франция
21-23.02
Гранд Шлем
Дюселдорф, Германия
06-08.03
Гранд При
Рабат, Мароко
12-15.03
Гранд Шлем
Екатерининбург, Русия
27-28.03
Гранд При
Тбилиси, Грузия
03-05.04
Гранд При
Анталия, Турция
01-03.05
Европейско първенство
Прага, Чехия
08-10.05
Гранд При
Баку, Азербайджан
12-14.06
Гранд При
Будапеща, Унгария
20-21.06
Европейска купа
Целие, Словения
25.07-08.08 Олимпийски игри
Токио, Япония
Европейско първенство до 23
13-15.11
Пореч, Хърватия
год.
БАЛКАНСКИ ИГРИ
28-29.03
Мъже и жени
България
25-26.04
Юноши и девойки ст. в-ст
Турция
23-24.05
Младежи и девойки
Черна гора
13-14.06
Юноши и девойки мл, в-ст
Гърция
04-05.07
Момчета и момичета
Румъния
19-20.09
Ветерани
Албания
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ДЖУДО
1. Държавните първенства и турнири се ръководят от определени от БФ Джудо Главен
ръководител и Главен съдия, като присъства дежурен наблюдател от Дисциплинарната
комисия.
2. Главния ръководител, Главния съдия, Главния секретар и назначените за провеждането на техническата конференция лица са длъжни да се явят 2 часа преди конференцията.
3. Техническите конференции се провеждат в деня преди първия ден на състезанието
от 16 ч. на място посочено от домакините и в състезателната зала за втория ден от състезанието. Съдийската комисия по проверка на документите работи от 15 ч. до 16 ч., след което се тегли жребият. Определя се реда на категориите, по който ще се проведе състезанието и се поставя на видно място в залата след меренето ВЕЧЕР.
4. Техническата конференция за отборните първенства се провежда в деня на състезанието след меренето на състезателите.
5. На техническата конференция за регистриране на състезателите се изискват следните документи /вж. Правилника по джудо - т.13.1/:
 заявка за участие в състезание, съгласно одобрен от БФД стандартен формуляр
(Приложение 1);
 документ за самоличност/лична карта, международен паспорт, шофьорска книжка;
 състезателна карта заверена от БФД за 2020 г.;
 предсъстезателен медицински преглед;
 обозначение и печат за годишен медицински преглед в състезателната карта;
 застраховка на състезателите.
6. При провеждане на състезания от ДСК да се постави устойчива преграда между
публиката и игралната площ, като се обособи зона за вход и изход на състезателите и треньорите, които са извикани и ще участват в схватките, с цел подобряване на вътрешния
ред в залата.
7. Поради липса на 2-ра камера на състезанията от ДСК, един от съдиите, разпределен
на конкретното татами, седи от страната на публиката, като извършва джудо-ги контрол на
състезателите, преди излизане на срещата, и наблюдава схватката, като изразява своето
мнение при спорен момент.
8. По време на състезания от ДСК, член на Дисциплинарната комисия, отбелязва пропуски и грешки при организацията, съдийството, неспортсменско поведение на състезатели, треньори, привърженици, без да взима отношение при създал се казус/проблемна ситуация и изготвя анализ на състезанието.
9. Ако някои от съдиите включени в съдийския състав не се явят в определеното за започване на състезанието време, Главния съдия има право да назначи други съдии. В случай, че не се яви Главния съдия, неговите функции се поемат от заместника му. Ако и той
не се яви, Главния ръководител назначава Главен съдия от съдиите с най - висока съдийска
категория.
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10. Съдийската униформа за съдиите е следната:
- сако /черно или тъмно синьо/
- бяла риза
- сив панталон
- черни чорапи
- тъмносиня вратовръзка с емблемата на БФ Джудо
- съдийска емблема на БФ Джудо или IJF поставена на сакото
11. В съдийския наряд не може да има повече от 3 съдии членуващи в един спортен
клуб.
12. Главния съдия има право да отстранява от съдийство съдии, които са закъснели, не
са униформени и проявяват некомпетентно или тенденциозно съдийство. Същите ще бъдат
санкционирани на базата на Дисциплинарния правилник от Дисциплинарната комисия към
БФД.
13. Съдийската комисия към БФД се задължава да представи на Спортния директор на
Федерацията съдийския наряд за дадено състезание минимум 14 дни преди проявата, които се утвърждава от Сп. директор или Ген. Секретар.
14. С оглед, подобряване качеството на съдийството, изработване на анкетна карта с
имената в всички правоспособни съдии, с цел оценяване (анонимно) на определени показатели от треньори и съдии и получаване на обратна връзка за ефективността на работата
им/съдийство.
15. БФ Джудо не поема ангажимент и не носи отговорност за настаняването.
16. Главния ръководител на състезанието се задължава в 20 - дневен срок да изпрати
протоколите от проведеното състезание до всички участващи клубове.
17. Главния секретар изготвя протокол на състезанието и го връчва на Спортния директор, като класирането на състезателите се оформя до 16 място във всяка теглова категория
или отборно първенство. При двоен „корепешаж” се определят четири 9-ти и четири 13ти места, което е прието от УС на БФД с Протокол №17 от 2.10.2002 г.
ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ,
ТЕГЛОВИ КАТЕГОРИИ, МЕРЕНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
1. В Държавните първенства и турнири право на участие имат всички отбори на спортните клубове по джудо – регистрирани от БФД и ММС , заплатили годишния си членски
внос от 100 /сто/ лв. и състезатели редовно картотекирани за 2020 г. и притежаващи необходимата за участие в състезанията документация, определена в настоящата Наредба.
2. Цената за 1 (един) картотекиран състезател е 5 (пет) лева, независимо от възрастовата група и 10 (десет) лева за 1 (един) картотекиран състезател, след крайния срок. Цената
на една състезателна карта е 0,50 лв.
3. Заплащането се извършва към момента на картотекиране.
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4. Годишния членски внос и картотекирането на състезателите да се извърши до
30.01.2020 г.
5. При картотекиране, за всички възрастови групи задължително се представя в 3 екземпляра: поименен списък от спортния клуб с първите 6 (шест) цифри от ЕГН и възрастова група, като треньорът в края му декларира, че в него няма състезатели взели участие
от друг клуб за изминалата година, а ако има такива ги посочва поименно, както и клуба, в
който са участвали до момента (Приложение 2).
6. Преминаването на картотекиран състезател от един спортен клуб в друг по време на
спортно-състезателна година не се допуска.
7. При подаване на годишния финансов отчет, задължително се представя списък с
трите имена на състезателите и първите 6 цифри от ЕГН-то (защита на личните данни).
8. Всички национални състезатели са задължени да участват в ДЛШ, освен в случаите,
когато съответния състезател има участие с националния отбор или е контузен.
9. Състезател, който не се яви на повиквателна за лагер/състезание с националния отбор от треньора за съответната възрастова група и профил, няма да бъде допуснат до участие в състезания от международния спортен календар.
10. Всеки състезател има право да участва в една теглова категория по време на ДЛШ.
11. Всеки спортен клуб може да участва в ДЛШ с определен брой състезатели (квота)
за съответната възрастова група, като максималният брой участници в една теглова категория е 4 (четири) състезатели, с изключение на момчета/момичета, където не важи квотния принцип и от всеки спортен клуб може да участват по 3 (три) състезателки/състезатели. Максимален брой състезатели от спортен клуб:
Юноши младша възраст
24 състезатели
Юноши старша възраст
20 състезатели
Младежи
18 състезатели
Мъже
18 състезатели
Девойки младша възраст
22 състезатели
Девойки старша възраст
18 състезатели
Девойки
18 състезатели
Жени
18 състезатели
12. В ДОП всеки отбор може да мери в една категория неограничен брой състезатели.
13. В Държавните първенства и турнири всички състезатели имат право да се състезават само в своята възрастова група. Изключение се прави за:
 юноши и девойки младша в-т – втора година, които имат право да участват при
юноши и девойки старша в-т.
 юноши и девойки старша в-т – имат право да участват при младежи, девойки, мъже
и жени до 23 г и мъже и жени.
 младежи и девойки, които имат право да участват при мъже и жени до 23 г и мъже и
жени.
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14. Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани
на държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейско
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на
които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България. /чл.12 (1), от ППЗФВС
/Изм. ДВ, бр. 33 от 2014 г., в сила от 11.04.2014 г./
15. В ДЛШ могат да участват чужди граждани при следните условия:
 да са картотекирани само в един спортен клуб, тоест ,ако са картотекирани в клуб в
страната си за 2020 г., нямат право да участват в България.
 при картотекирането в БФ Джудо да представят декларация от Федерацията по
джудо на страната си, че не са картотекирани в спортен клуб на тази Федерация за 2020 г .
16. В Държавните отборни първенства за мъже и жени могат да участват по двама чужденци в една отборна среща.
17. В Държавните отборни първенства в един отбор нямат право да играят състезатели
взели участие от името друг отбор по време на ДЛШ.
18. В отборните първенства всеки състезател може да участва както в категорията, в
която се е мерил, така и в следващата по-горна категория.
19. В Държавните отборни първенства във всяка
да участва най-малко със следния брой състезатели:
момчета
5
момичета
юноши мл. възраст 5
девойки мл. възраст
юноши ст. възраст 5
девойки ст. възраст
младежи
4
девойки
мъже
4
жени

отборна среща всеки отбор е длъжен
5
5
4
4
4

20. По време на ДЛШ срещите за медали ще бъдат отделени във финален блок.
21. В ДОП и ДЛШ при система „ всеки срещу всеки“, когато срещата продължи в
„golden score“, победата се точкува като в редовното време на схватката.
22. Когато за дадена отборна среща се представят недопълнени категории в отборния
лист, но в тях има редовно мерен състезател от протокола от меренето, същият отбор няма
право да заявява тези категории в по-нататъшния ход на състезанието.
23. Отбор, който няма състезатели в някоя категория от протокола от меренето, може
по желание да попълва тази категория или не в хода на състезанието, със състезател от подолната категория.
24. В отборните първенства състезател, заявен в листа на треньора за съответната отборна среща, но не започнал схватката, губи правото на по-нататъшно участие.
25. Преди една отборна среща двамата треньори на отборите предават отборния лист
на секретар татами едновременно, след което промени в имената на участниците не се разрешават.
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26. Възрастово разпределение по години:
момчета и момичета
юноши мл. в -т и девойки мл. в - т
юноши ст. в -т и девойки ст. в - т
младежи и девойки
мъже и жени до 23 г
мъже и жени

родени 2008-2009-2010 г.
родени 2006-2007 г.
родени 2003-2004-2005 г
родени 2000-2001-2002 г.
родени 1998-1999 г.
родени 1999 г. и преди нея

27. Състезанията през 2020 г. ще се провеждат в следните категории:
Възрастова група
момчета
момичета
юноши младша възраст
девойки младша възраст
юноши старша възраст
девойки старша възраст
младежи
девойки
мъже до 23 год.
жени до 23 год.
мъже
жени

Категории
26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60
28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90
44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
60, 66, 73, 81, 90, 100, +100
48, 52, 57, 63, 70, 78, +78
60, 66, 73, 81, 90, 100, +100
48, 52, 57, 63, 70, 78, +78
60, 66, 73, 81, 90, 100, +100
48, 52, 57, 63, 70, 78, +78

Бр. кат.
10
9
10
9
8
7
7
7
7
7
7
7

28. За ДОП отпадат първите теглови категории при момчета/момичета и юноши/девойки младша възраст.
29. На ДЛШ и ДОП толеранс няма.
30. Меренето се извършва, като се спазва долна и горна граница на категорията.
31. По време на меренето на състезателите за участие в ДЛШ и ДОП има допълнителен
пробен кантар.
32. На меренето всеки участник представя: а/ документ за самоличност – лична карта,
международен паспорт, шофьорска книжка; б/ състезателната си карта.
33. Състезатели настанени в домове за деца лишени от родителски грижи – нотариално заверен документ от съда със снимка и ЕГН, придружен с декларация от Директора
на училището, в което учи детето и декларация от треньора и поне от единия родител или
настойник.
34. На всички състезания меренето се извършва при следните условия: вечерта преди
деня на състезанието от 18 ч. до 19 ч. и в деня на състезанието от 8 ч. до 9 ч., като местата ще бъдат уточнявани допълнително, в зависимост от мястото на провеждането на състезанието.
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35. Състезател отпаднал от вечерното мерене няма право да се мери повече в деня на
състезанието.
36. За държавните отборни първенства целият отбор от даден клуб минава мерене или в
деня преди състезанието или в деня на състезанието по избор.
37. Времетраене на схватките:
момчета и момичета
юноши мл. в -т и девойки мл. в - т
юноши ст. в -т и девойки ст. в - т
младежи и девойки
жени
мъже

-2
-3
-4
-4
-4
-4

минути
минути
минути
минути
минути
минути

38. Облеклото на състезателите – първият повикан състезател винаги излиза с бяло
кимоно, а вторият може да избере бяло или синьо кимоно.
39. Всеки състезател трябва да връзва колана в областта на талията (над хълбоците).
40. Всички състезатели до младша възраст (включително) нямат право да се явяват на
състезание с черен колан.
41. Всеки състезател е задължен да приведе своето джудо-ги в първоначален вид между командите „мате“ и „хаджиме“, без жест от арбитъра.
42. Косата на състезателите трябва да бъде прибрана на „кок“ или сплетена на плитка.
43. Състезателите момчета, момичета, юноши младша в-т и девойки младша в-т при
излизането на татамито за всяка схватка носят със себе си документ за самоличност.
44. Системи за провеждане на състезанията по джудо:
 двоен пълен “корепешаж” – при 4 и над 4 състезатели или отбори;
 “всеки срещу всеки ” – при 3 състезатели или отбори.
45. Задължително се дирижира жребия за Държавния личен шампионат за мъже и жени
и Държавните отборни първенства. Резултатите за дирижирания жребий се вземат от протоколите от Държавните лични шампионати и Държавните отборни първенства за състезателната 2019 г. Състезателите и отборите се разпределят в различни групи /Правилника по
джудо, т. 8 и 2-2/.
46. БФ Джудо няма да картотекира състезателите и състезателките с неизяснена клубна
принадлежност и неспазили изискванията на Правилника за състезателните права.
47. Сключване на договори за участие на български състезатели и състезателки в чужбина се извършва само чрез БФД.
48. Основен документ за извършени трансфери е Правилника за състезателните права в системата на БФД. Изпълнителният орган е Комисията за даване на състезателни
права.
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49. Момчета, момичета, юноши мл. в-т и девойки мл. в-т могат да участват в състезание с гладки кимона. При останалите възрастови групи външната страна на кимоното
трябва да е с плетка, с така наречената оризова нишка.
50. Забранява се прилагането на ключове и задушавания при: момчета и момичета,
юноши и девойки младша възраст.
51. Наказанията при забраните в т. 48:
 при първи опит – устна забележка;
 при втори опит – „хансокомаке”, като състезателят продължава участието си.
52. Състезател приспан след задушаване не продължава участието си в състезанието.
53. При възрастова група момчета/момичета няма да се оценяват техники, изпълнени
от колене и суми-гаеши.
54. Осае-коми продължава до 20 сек. (до ипон) за всички възрастови групи.
V. КЛАСИРАНЕ
1. На базата на класирането в Държавните лични шампионати се излъчват Държавните
индивидуални шампиони за всички възрастови групи, а на базата на резултатите от Държавните отборни първенства – Държавните отборни шампиони за отделните възрастови
групи.
2. В отборните първенства победител в една схватка е този състезател, който има преимущество минимум 1 (едно) “вадзари”. В противен случай схватката продължава със
златна оценка (golden score).
3. Състезатели отпаднали от кантара или неявили се на първата схватка се зачеркват
от схемата и губят право на класиране.
4. Когато в една отборна среща категориите, в които има заявени участници и от двата
отбора са чифт и се получи равенство по всички показатели в края на срещата, за да се излъчи победител се тегли жребий за преиграване на 3 от всички заявени категории.
5. Състезател наказан с директно “хансокомаке” се отстранява от състезанието, като
класирането му до момента се запазва. Когато “хансокомаке” е дадено за „дайвинг“, състезателят продължава участието си в състезанието .
6. Ако след проведен допинг контрол по време на ДЛШ резултатът на даден състезател е положителен, името и класирането му в състезанието се зачеркват в протокола. Ако
след проведен допинг контрол по време на ДОП резултатът на даден състезател е положителен, името на отбора, в който се състезава се зачерква в протокола и резултатите на този
отбор се анулират, като класирането се запазва. Спортният клуб на състезател дал положителна допинг проба заплаща глобата към ММС.
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7. Ако по време на състезанието един състезател не се яви на една отделна схватка, независимо по каква причина, губи право на по-нататъшно участие в същото, като класирането му да този момент се запазва.
8. Класиралите се на І и ІІ-ро място отбори за мъже и жени добиват право да заявят
участието си в клубната купа на Европа, съгласно регламента на това състезание.
9. На Държавните лични шампионати състезателите – призьори се награждават с медали, а на Държавните отборни първенства отборите – призьори се награждават с купи.
10. Всички медалисти се качват на стълбичката се качват на стълбичката за награждаване облечени с бяло джудо-ги.
11. Когато, след изтичане на редовното игрално време, резултатът от схватката е равен,
същата продължава до постигане на първия преимуществен резултат от единият от двамата състезатели, с което той се обявява за победител.
VІ. НАРУШЕНИЯ, ЖАЛБИ, НАКАЗАНИЯ
1. Основни документи за регистриране и санкциониране на нарушенията са:
а/ Устава на БФД;
б/ Наредбата на БФД;
в/ Дисциплинарния правилник на БФД;
г/ Правилника по джудо на БФД;
д/ Правилника за състезателните права на БФД;
е/ Правилник за правата и задълженията на съдията по джудо.
2. По време на схватка, когато треньор счита, че неговият състезател е ощетен и желае
отделен момент от играещата се среща да бъде разгледан, той може да стане от треньорския стол (до 2 пъти за конкретна среща) и с определен жест (очертаване на квадрат с две
ръце) да сигнализира на съдиите.
3. При спорен момент, треньорите нямат право да гледат записа от видеокамерата, да
присъстват на разглеждане на конкретен случай и да оказват натиск върху съдиите при
вземане на решение.
4. Ако треньорите или който и да е член на отбора, не са съгласни с решението на съдийската комисия, отправят заплахи и/или нецензурни реплики към съдиите, и/или се саморазправят с тях – преразглеждането на спорния момент няма да бъде удовлетворен, като
треньорът и клубът подлежат на финансова санкция в размер на 20% от минималната работна заплата на страната, към момента на събитието.
5. Жалби за преразглеждане на схватка се подават единствено от треньорите на отборите, като се връчват в писмен вид на Главния ръководител на състезанието или в срок до
10 дни в БФ Джудо.
6. При подаване на жалбите задължително се спазват следните условия:
 подаващият жалбата мотивира писмено искането си и посочва какво решение иска;
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 подаващият жалбата представя едновременно по един екземпляр пред Главният ръководител и пред ръководството на отбора срещу който подава жалбата;
 при подаване на жалбата треньора внася в касата на БФ Джудо сумата от 100 /сто/
лв. и получава разписка от съответното длъжностно лице;
 подаващият жалбата е длъжен да докаже с документи или факти нейната основателност;
 БФД се задължава да отговори на жалбата след решение на Дисциплинарната комисия най-много в срок от 30 дни.
7. Независимо от естеството на жалбата тя се разглежда от Дисциплинарната комисия,
която от своя страна може да използва съдействието на Съдийската колегия и УС на БФД.
8. Ако при отборна среща се установи, че в състава на отбора има нередовен състезател, този отбор се отстранява от състезанието, губи право на класиране и се зачерква в
протокола.
9. Ако по време на състезание от ДЛШ се установи, че участва нередовен състезател,
той се отстранява от състезанието и името му се задрасква в протокола.
10. Ако по време на състезание от ДЛШ се установи, че от някой клуб участва нередовен състезател по отношение на възрастовата граница /по голям или по-малък на години/
целият отбор се декласира за това състезание, като имената на състезателите му се зачеркват в протоколите.
11. Ако по време на състезанията от Държавния спортен календар се установи, че от
някой клуб участва нередовен състезател, Управителният съвет на БФ Джудо може да го
лиши от финансиране за срок от 1 година .
12. Решенията за установяване на нарушенията във връзка с участие на нередовни състезатели се вземат заедно от Главния ръководител, Главния съдия и представителя на Дисциплинарната комисия .

VІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. БФД поема разходите за организацията на състезанията, съдийските такси, дежурния наблюдател на Дисциплинарната комисия - като съдия І-во равнище, командировъчните на съдиите, наем зали, лекари, линейка и други.
2. Спортните клубове поемат следните разходи: пътни на отбора за участие в първенствата; храна в дните на състезанията; хотел на участниците.

VІІІ. ТУРНИРИ
1. Всеки спортен клуб, който има намерение да организира турнир през спортносъстезателната година, трябва да направят заявка в БФД до 30.01.2020 г., след което БФД
не поема ангажименти за съдействие при организирането и провеждането на спортното
събитие.
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2. Наредбата за провеждане на турнир включва: дата, място на провеждане, програма,
условия за участие, възрастови групи, теглови категории, толеранс, фиксиран час за предсъстезателното мерене, времетраене на схватките, правила и система за провеждане на
състезанието, срок за подаване на подаване на заявка за участие, такса за участие.
3. Всеки организатор на турнир трябва да осигури минимум по 3 (трима) съдии и 1
(един) секретар за всяко татами, както и 1 (един) допълнителен/резервен съдия (за състезанието), за извършване на смяна при необходимост.
4. Заплащането за частните турнири да е както следва: 10% (десет процента) от минималната работна заплата за 8 (осем) часа работен ден и по 15 (петнадесет) лева за всеки
допълнителен изработен час.
IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. При провеждане на ДЛШ, ДОП и турнири да бъдат спазвани следните изисквания,
съгласно EJU и IJF:
 един треньор и състезател, който участва с схватка, могат да заемат определените за
тях места;
 достъп на други треньори, състезатели, родители, публика да бъдат ограничени до
предпазните заграждения.
2. Спазването на вътрешния ред по време на състезание от състезатели, родители и
привърженици на отбора, е отговорност на треньора на съответния клуб и се санкционира съгласно Дисциплинарния правилник на БФД.
3. БФ Джудо предлага на спортните клубове за състезатели не навършили 16 годишна
възраст да изискват нотариално заверена декларация от родителя на състезателя за съгласието му неговото дете да тренира джудо и да участва в състезания по джудо.
4. Състезателите от националните отбори за всички възрасти, които фигурират в
РАНГЛИСТАТА на IJF НЕ МОГАТ да участват в международни прояви по други
спортове, освен със специално разрешение на Международна федерация по джудо.
5. Право на участие в Балканските игри през 2020 г. имат състезателите, класирали се
на първо и второ място на ДЛШ за съответната възраст.
6. Годишният медицински преглед на всеки състезател по джудо трябва да се извърши минимум три дни преди първото състезание, в което той участва.
7. С решение № 2 от Протокол № 3 на УС на БФД от 4.06.1998 г. УС дава правомощия
на комисиите към федерацията да вземат самостоятелни решения на базата на документите на БФД, като УС има право да промени крайното решение, ако намери това за целесъобразно. Клубовете трябва да се обръщат за въпроси, възражения и др. в зависимост от естеството им към комисиите:
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Треньорски съвет
Председател – Георги Георгиев
Комисия по състезателните права и трансферите
Председател – Лъчезар Иванов
Дисциплинарна комисия
Председател – Иван Ганев
Съдийска колегия
Председател – Росен Русев
Кю-дан колегия
Председател – Георги Петров
8. За всички въпроси касаещи съставите, участието и подготовката на Националните
отбори, заинтересованите лица да се обръщат към треньорите на националните отбори за
съответните възрастови групи .
9. Клаузите в настоящата Наредба могат да бъдат променяни само от УС на БФД, което се установява с протокол от заседанието и в не по-малък срок от 20 дни преди проявата, за което писмено се известяват клубовете на БФД.

АДРЕС НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДЖУДО
гр. София - 1040, бул. "В. Левски" № 75
телефони: 02 9300-602, 02 9300-609
http://www.judo.bg/
E-mail: judo8@abv.bg
БАНКОВА СМЕТКА НА БФ ДЖУДО:
БАНКА ДСК ЕАД гр. София
IBAN BG33STSA93000001682834
BIC STSABGSF
НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА Е ПРИЕТА ОТ УС НА БФ ДЖУДО
С ПРОТОКОЛ № 11, РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 29.11.2019 Г.
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Приложение № 1
ИМЕ НА СПОРТЕН КЛУБ
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В………….
Възраст……...…… Дата………….. Място……………

име и фамилия

№

год. на
раждане

заявена
категория

зантар

КЮ
степен

1
2
3

Треньор: подпис
печат
Приложение № 2
ИМЕ НА СПОРТЕН КЛУБ
СПИСЪК ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ ПРЕЗ 2020 Г.
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
момчета/момичета
№
1
2
3

година
2008-2009-2010

име, презиме, фамилия

ЕГН (6 цифри)

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ЮМВ/ДМВ
№
1
2
3

година
2006-2007

име, презиме, фамилия

ЕГН (6 цифри)

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ЮСВ/ДСВ
№
1
2
3

година
2004-2005-2006

име, презиме, фамилия

ЕГН (6 цифри)

* Забележка: образецът се прилага за всички възрастови групи.
Декларирам, има/няма състезатели преместени от друг спортен клуб.
(ако има се изброяват поименно и в кой клуб са били)
Треньор: подпис
печат

