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СЪДИЙСКИ ПРАВИЛА В СКИ СПОРТА 

 

1. Съдийските колегии (СК) са доброволни организации, 

които са помощен орган към БФСки и са 

администрирани от нея. 

 

2. Членовете на СК ползват привилегиите на спортните 

съдии в Република България. 

 

3. Членовете на СК получават наряди за състезания в 

зависимост от квалификацията и категорията, които 

имат. 

 

4. При възможност членовете на СК получават за 

служебно ползване подходящо защитно облекло и 

екипировка. 

 

5. СК предлагат пред БФСки свои членове за 

награждаване по случай навършване на кръгла 

годишнина и дългогодишна активна съдийска 

дейност. 

 

6. Задължения на съдиите по ски е да членуват в 

съответна регионална  съдийска колегия и да 

съдействат  за качествено провеждане на състезанията. 

 

7. На съдиите, допуснали грешки в изпълнение на 

съдийските си задължения и при нарушаване на 

правилника, се налагат наказания от съответната СК 

по доклад на Техническия делегат на състезанието, в 

зависимост от степента на нарушението. 

 

8. При необходимост Техническият делегат на 

състезанието изготвя доклад за персоналното участие 
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и оценка на съдиите в състезанието. Докладът се 

изготвя в тридневен срок и се предава в БФСки, 

направление „Организация на състезания” 

 

9. Категоризация на съдиите по ски: 

 

9.1 Званието “Съдия по ски” се получава след 

придобиването на квалификационен лиценз, след 

обучение в курсове и успешно положен изпит.  

 

9.2 Категориите са: 

 

✓ Технически делегати (Іво ниво) 

✓ Съдии експертно ниво (Іво ниво) 

✓ Съдии входящо ниво  (ІІро ниво) 

 

9.3 Квалификация и преквалификация на съдиите по 

ски:  

 

9.3.1 Квалификационен лиценз за Технически 

делегат (ТД) се получава след две годишно 

обучение. Кандидатурите за ТД се предлагат 

от ски клубовете или организаторите на 

прояви и се одобряват от БФСки. 

✓ Първа година – Присъствие на семинар за ТД, 

участие в организацията на две състезания от 

ДСК на БФСки 

✓ Втора година – Присъствие на семинар за ТД, 

полагане на теоретичен изпит за ТД, полагане на 

практичен изпит за ТД по време на състезание 

от ДСК на БФСки 

✓ Лицензът за ТД се поддържа чрез присъствие на 

квалификационно-опреснителните семинари. 

При две последователни отсъствия, ТД губи 

лиценза си. Възстановяването му става след 

полагане на изпит.   
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9.3.2 Квалификационният лиценз за съдии 

експерти се получава след две годишен стаж 

като съдия входящо ниво и полагане на изпит. 

Изискването за две годишен стаж не важи за 

завършилите НСА със специалност „Ски“ 

✓ Лицензът се поддържа чрез присъствие на 

квалификационно-опреснителни семинари, 

организирани от БФСки. При отсъствие от два 

последователни семинара или неучастие в 

състезание за период по – голям от две години, 

съдията губи лиценза си. Възстановяването му 

става след полагане на изпит. 

9.3.3 Квалификационният лиценз за съдия входящо 

ниво  се получава след едногодишно 

обучение. Кандидатурите се предлагат от 

Съдийските колегии. Етапите на обучение са: 

✓ Самоподготовка в съдийската колегия 

✓ Присъствие на съдийски семинар на БФСки 

✓ Полагане на изпит 

✓ Лицензът се поддържа чрез присъствие на 

квалификационно-опреснителни семинари, 

организирани от БФСки. При две 

последователни отсъствия съдията губи 

лиценза си. Възстановяването му става след 

полагане на изпит. 

9.4 Изпитите за нови съдии, прекатегоризации и 

семинари се провеждат по центрове от лекторски 

групи, определени от БФСки, направление 

„Организация на състезания”. Същите подготвят 

конспектите за тяхното провеждане. 

9.5 Възрастовите изисквания за кандидатстване за 

квалификационен съдийски лиценз:  

Съдии Іво ниво: 20-50 години 

Съдии ІІро ниво: 18-60 години 
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Всеки положил и издържал изпита за съдия по ски, 

получава уникален съдийски идентификационен 

номер.  

 

10. Назначения на съдийски състав за организиране 

и провеждане на състезанията от ДСК на БФСки: 

 

10.1  БФСки назначава Техническите делегати.  

 

10.2  За международни състезания Техническия 

делегат се назначава от   Международната 

федерация по ски - FIS. 

 

10.3  Другите длъжности от съдийския състав се 

назначават от организатора на състезанието, в 

съответствие с придобитата квалификация.  

 

11. Съдийските  колегии по центрове отчитат своята 

дейност пред БФСки, направление „Организация на 

състезания” след завършване на състезателния сезон.  

11.1 Направление „Организация на състезания” след 

завършване на   състезателния сезон се отчита пред 

УС на БФСки. 

 

12. Длъжности и квалификация 

 

12.1  Алпийски дисциплини 

 

✓ Технически делегат  

✓ Длъжностите Секретар, Отговорник контролни 

постове, Съдия на старт, Съдия на финал, Ръчно 

времеизмерване се заемат от съдии Іво 

(експертно) ниво 

✓ Всички останали длъжности (контролни постове, 

и др.) се заемат от съдии ІІрониво 
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12.2  Бегови дисциплини 

 

✓ Технически делегат, Асистент ТД 

✓ Длъжностите Секретар, Отговорник контролни 

постове, Съдия на старт, Съдия на финал, Ръчно 

времеизмерване, Отговорник на писта, 

Отговорник на стадиона, Контролни постове, 

Съдия на обиколките и др. се заемат от съдии ІІро 

ниво 

 

12.3  Ски скок 

 

✓ Технически делегат, Асистент ТД 

✓ Длъжностите Главен съдия, Секретар, 

Отговорник метраж, Оценители се заемат от 

съдии Іво ниво 

✓ Длъжностите Метражист, Помощник секретар и 

др. се заемат от съдии ІІро ниво 

 

12.4  Сноуборд и фристайл 

 

✓ Технически делегат  

✓ Длъжностите Главен съдия, Оценител, Секретар, 

Отговорник контролни постове, Съдия на старт, 

Съдия на финал, Ръчно времеизмерване се 

заемат от съдии Іво ниво   

✓ Всички останали длъжности (контролни постове 

и др.) се заемат от съдии ІІро ниво 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1.Настоящият Правилник за дейността на Съдииските 

колегии е приет с Протокол № 51/ 03.07.2007г., изм. с 

Протокол № 167 от 09.06.2020г. на УС на БФСки  и влиза в 

сила веднага. 


