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ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК  
ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЛЕГАТИ НА БФСки  

и ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЛЕГАТИ НА ФИС 
по алпийски д-ни, сноуборд и ски бягане 

 

1. Всички въпроси, касаещи Техническите делегати на БФСки и Техническите делегати на ФИС в 
съответните дисциплини се администрират от Направление „Организация на състезания” 
 

2. Технически делегати на БФСки: 
 

2.1. НАРЯДИ - нарядите на ТД на БФСки се изготвят от Направление „Организация на 
състезания” по предложение на Ръководителите на съответните направления. 

2.2. ЛИЦЕНЗ за Технически делегат на БФСки се издава от Направление „Организация на 
състезания” след като са изпълнени съответните условия: 

2.2.1. Кандидатите за ТД на БФСки трябва да бъдат предложени от Ръководителя на 
съответното направление към БФСки. Те трябва да имат задълбочено познание в ски 
спорта, да са добри скиори или съответно сноубордисти и да имат мотивация за 
работа като ТД на БФСки. 

2.2.2. Кандидатите за ТД на БФСки трябва да имат минимум 3 годишен опит, заемайки 
отговорни длъжности в организацията на състезания от календара на БФСки в 
съответната дисциплина.  

2.2.3. Кандидатите за ТД на БФСки трябва да не са по-възрастни от 40 (ски бягане 50) 
години. 

2.2.4. Придобиването на лиценз за делегат на БФСки става след едногодишно обучение и 
успешно полагане на изпити пред комисии, сформирани от членове на Направление 
„Организация на състезания” и съответните направления. 

1ва стъпка – Полагане на теоретичен изпит по време на годишните опреснителни 
семинари на ТД на БФСки. 

2ра стъпка - Полагане на практически изпит по време на състезание от календара 
на БФСки като Асистент Технически делегат. За сноуборда се полагат практически 
изпити и в трите стила на спорта – алпийски, свободен и сноуборд крос. 

Направление „Организация на състезания” и представителите на съответните 
направления подготвят изпитните материали и приемат изпитните критерии. 

2.2.4. За да запазят лиценза си за ТД на БФСки, същите трябва да присъстват на 
годишните опреснителни семинари, организирани от Направление Организация на 
състезания, поне веднъж на всеки две години. За същия период те трябва да са 
приели поне един възложен им наряд. Последното правило не важи в случай, че 
поради липса на състезания или друга обективна причина Техническият делегат не е 
имал назначения. 

2.2.5. Техническите делегати на БФСки получават за своята работа дневен хонорар и 
компенсация за транспортни разходи, стойността на които е определена и може да 
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бъде променяна от Управителния съвет на БФСки.  Също така на ТД се полага 
безплатно настаняване и изхранване за дните на наряда му (включително деня преди 
първия старт или официалните тренировки). Всички описани по-горе разходи са за 
сметка на организатора на състезанието. Тарифите на дневния хонорар и пътните 
разходи, приети от УС за съответния сезон се публикуват в Държавния спортен 
календар. 

2.2.6. Лицензът за ТД на БФСки важи до навършване на 65 (ски бягане 60) годишна 
възраст. Същият може да бъде продължен, ако ТД е все още активен, продължава да 
работи в сферата на организацията на състезания и може да изпълнява 
задълженията на ТД. За да се продължи лицензът, Направление „Организация на 
състезания” прави мотивирано предложение пред Управителния съвет на БФСки, 
който от своя страна взима крайното решение. 

2.2.7. При несправяне с работата като ТД, непристойно или неетично поведение УС на 
БФСки има право да отнеме лиценза на Техническия делегат. 
 

3. Технически делегати на ФИС: 
3.1. След съгласуване със съответното направление, „Организация на състезания” прави 

предложение към Управителния съвет за номиниране на апликанти за ТД на ФИС. 

3.2. Кандидатите трябва да са действащи ТД на БФСки и да имат минимум две годишен стаж 
като ТД или като Ръководители на състезания от календара на БФСки. 

3.3. Кандидатите полагат изпит за владеенето на поне един от официалните езици на ФИС 
пред Комисия на БФСки, сформирана от „Организация на състезания” и съответното 
направление. 

3.4. БФСки поема разноските и командирова ТД на ФИС за участие в годишните опреснителни 
семинари при условие, че същите вземат участие при организацията на отговорните 
прояви на БФСки като Световни и Европейски купи, семинари, опреснителни курсове и 
изпитни комисии. 

3.5. Командировките на ТД на ФИС, свързани с годишните опреснителни семинари се 
организират от Направление „Организация на състезания”, по предложение на 
съответните направления. При условие, че някой от ТД няма възможност или откаже да 
вземе участие в гореспоменатите командировки, БФСки не поема разходите му за участие 
в други семинари, организирани от ФИС. 

 

Дата:26.10.2011г.     Направление „Организация на състезания” 

Настоящият правилник е одобрен от Управителния съвет на БФСки на 09.11.2011 и влиза в сила 
от сезон 2011/2012 

 


