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2.1.7. Вход в акробатична фигура се оценява като елемент на фигурата и трябва да е 
изпълнен в музика. Вход за четири времена/два кика (двоен подскок или бавен вход) 
следва да се отрази като намаляване на оценката на акробатичната фигура с 1 (единица). 
При изпълнение на повечето или всички входове в акробатични фигури по същия начин 
следва да бъде намалена оценката и в критерий „Представяне на танца” с 0,1 точки в 
полето за оценяване. 

Методика на съдийстване Rock’n’Roll 
 

1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Методиката на съдийстване представлява принципи и правила, задължителни за 
всеки НАЦИОНАЛЕН СЪДИЯ при оценяване на състезателни двойки по време на 
официален турнир на БФАРР. 
 
1.1.1.  Състезателните двойки се сравняват в рамките на един състезателен клас като 
задължително се съблюдават оценките в „Правилник Rock’n’Roll”. 
 
1.1.2.  Във всеки следващ кръг състезателните двойки се оценяват отново. Не трябва да се 
взимат под внимание или да оказват влияние оценки от предходни кръгове. 
 
1.1.3.  Ниски или високи оценки не представляват абсолютен показател за нивото на 
съответната състезателна двойка, а показват нивото на изпълнение в съответния кръг на 
съответния турнир. 
 
2.  АКРОБАТИЧНИ ФИГУРИ 
 
2.1. При критерий „Акробатични фигури” следва да се оценява следното: 
 
2.1.1.   Елементите, формиращи оценката за този критерий са следните: 

• безопасност; 
• качество на изпълнението; 
• сложност; 
• ритмичност; 
• скорост на акробатичните елементи и връзките между тях. 

 
2.1.2.  При оценяване на изпълнението на сложни акробатични елементи (връзки между 
тях) следва да се отчете, че колкото по-сложна е акробатичната фигура (връзката между 
елементите), толкова повече грешки и наказания са възможни при изпълнението. 
 
2.1.3.  Грешките при комбиниране на елементи трябва да се отчитат с наслагване, 
независимо от общата сложност на сумарната акробатична фигура. 
 
2.1.4.  Стандартните входове и изходи при изпълнение на акробатични фигури следва да 
се оценяват като връзки между акробатичната фигура и елементите на хореографията. 
 
2.1.5. Ритмично изпълнение на акробатична фигура се счита изпълнение, при което 
акробатичния елемент и връзките (включително вход и изход) съответстват на 
ритмическата фонограма на мелодията и подчертават музикалните акценти. 
 
2.1.6.  При оценяване на акробатични елементи във финален кръг (танцуване на собствена 
мелодия) следва да се поощряват съчетанията, при които ритмическата фонограма и 
акцентите на мелодията са спазени и ясно проявени. Тези съчетания следва да бъдат 
поощрени и в критерии „Хореография” и „Представяне на танца” с до 0,2 точки в двете 
полета за оценяване. 
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2.1.8. Изход от акробатичната фигура е допустим и в силен такт и в слаб такт. 
Състезателите са длъжни да продължат хореографията не по-късно от ½ такт (две 
времена). При неизпълнение в това време следва да се отбележи ритмическа грешка 0,5 
точки в поле „Санкции”. 
 
2.1.9.  При изход от акробатична фигура е допустим само един отскок, който може да 
бъде оправдан с техниката на изпълнение на дадения акробатичен елемент (например при 
изход от салто). При изпълнение на повече от един отскок следва да бъде намалена 
оценката в критерий „Акробатични фигури” с 1 (единица). 
 
2.1.10.  При изпълнение на статични и балансови акробатични елементи, задържането на 
партньорката във въздуха без изменение на положението между двамата партньори не 
трябва да превишава един такт (4 времена). При по-дълго задържане следва да бъде 
намалена оценката в критерий „Акробатични фигури” с 1 или 2 единици. 
 
2.1.11.  При изпълнение на оригинални акробатични фигури, входове и изходи, а оценката 
в критерий „Акробатични фигури” не може да превишава максималната теоретична 
оценка, състезателната двойка следва да бъде поощрена в критерий „Представяне на 
танца” с 0,1 точка за елемент, но не повече от 0,2 точки за цялата хореография. 
 
2.1.12.  При изпълнение на ротационни фигури следва да се оценява: 

• при слънце – няма задължителна височина и равнина на ротация на партньорката; 
• при дюлейн – ротацията се изпълнява в хоризонтална равнина. 

Ак о ция, следва да бъде 
намалена оценката в критерий „Акробатични фигури” с 2 или 3 единици. 
 

о п  време на изпълнението е налице промяна на равнината на рота

2.1.13.  При всяка стъпка на партньора по време на изпълнение на акробатична фигура, 
която не е оправдана с техника на изпълнение на съответния елемент (удържане на 
баланс, наместване и т.н.) следва да бъде намалена оценката в критерий „Акробатични 
фигури” с 1 (единица) за всяка стъпка, без значение от нейния размер. 
 
2.1.14.  При изход с подпиране на партньорите един върху друг или със земята следва да 
бъде намалена оценката в критерий „Акробатични фигури” с 1 (единица). 
 
3. ТЕХНИКА НА БАЗОВИТЕ СТЪПКИ 
 
3.1. При критерий „Техника на базовите стъпки” следва да се оценява следното: 
 
3.1.1 Задължително се обръща внимание на съотношението и качеството на изпълнение 
на базовите стъпки в началото и в края на хореографията и при наличие на влошена 
техника следва да бъде намалена оценката с до 0,2 точки за всеки от партньорите. 
 
3.1.2.  Танцуване извън музика се разглежда по следния начин: 

• неточно попадане в темпото на мелодията (избързване или изоставане) както на 
киковете, така и на стъпките и техните вариации; 
изпълнение на кикообразно движение  в слаб такт; • 

• всеки кик извън музика се наказва с 0,5 точки; 
• при дълго време или изцяло танцуване на слаб такт оценка „Представяне на танца” 

следва да бъде намалена с до 0,5.  
  

3.1.3. Оценката на „Техника на базовите стъпки” е разпределена както следва: 
• основен ход – 1/3; 
• вариации на основния ход (всякакви кикообразни движения изпълнявани с 

„пружинка”) – 1/3; 
„джазови” стъпки и•  движения – 1/3. 
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 състезателен клас „Д” оценката е разпределена както следва: 
• основен ход – 1/2; 

 изпълнявани с 
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В

• вариации на основния ход (всякакви кикообразни движения
„пружинка”) – 1/2; 

 
3.1.4.   Състезателната двойка е длъжна да демонстрира „пълна версия” на основен ход 
на място или в движение. Основният ход в хореографията трябва да е достатъчно, за да 
може да бъде ясно видим и оценен. При демонстриране на голямо количество основен 
ход следва да бъде намалена оценката в критерий „Танцови фигури” с до 0,3 точки. 
  
3.1.5.  Изпълнението на повече от една „пълна версия” на основен ход на място не се 
лерира и следва да бъде намалена оценката в критерий „Танцови фигури” с дото  0,3 

та площ на опорния крак. Танцуване с „прилепнал” опорен крак или „с 

” с коляното следва да бъде намалена 

 90 градуса) изпълнение на 

УРИ 

.  фигури” следва да се оценява следното: 

.   да могат всички 
ов на изпълнение на 

се
 опростени. Едновременно с това при „нечисто” и „замазано” 

актни);  
реместване на партньорите един спрямо друг; 

; 
 
 

ур  елементи следва да се разглеждат като отделен 

също и фигури без наименование, които по своя характер 
могат да бъдат отнесени към базовите, поради честото им присъствие в хореографиите. 

точки. 
 
3.1.6.  Основният ход се изпълнява на „пружинка”. „Пружинката” предполага отлепяне от 
анцоват
притичване” следва да бъде намалена оценката в критерий „Техника на базовите стъпки” 
с до 0,4 точки (0,2 точки за всеки от партньорите). 
 
3.1.7.  Киковете се изпълняват на оптимална височина 90 градуса и коляно на маховия 
рак запазващо едно ниво. При наличие на „колелцак
оценката с до 0,4 точки (0,2 точки за всеки от партньорите). 
 
3.1.8.  Височина на изпълнение (кикове на повече от 90 градуса) се приветства само ако 
вамата партньори ги изпълняват еднакво. Ниско (кикове подд
основен ход представлява съзнателно облекчаване при танцуване и следва да бъде 
намалена оценката в критерий „Техника на базовите стъпки” с до 0,4 точки (0,2 точки за 
всеки от партньорите). 
 
4. ТАНЦОВИ ФИГ
 
4.1 При критерий „Танцови
 
4.1.1 Сложността на танцовите фигури трябва да има разумен предел, за
анц и фигури да са добре разпознаваеми. Много е важна лекотата т
танцовите фигури. 
 
4.1.2.   Сложните танцови фигури с акценти трябва да  оценяват по-високо в сравнение 
 обикновените ис
изпълнение на танцови фигури следва да бъде намалена оценката с до 0,3 точки. 
 
4.1.3.  Под разнообразие на танцови фигури следва да се подразбира и оценява: 

• наличие в хореографията на: 
- фигури със смени на местата на партньорите (контактни и безконт
- линейни фигури – без п
- фигури със спинове – изпълнени в двойка или поотделно от партньорите. 

• следва да се поощрява честото преместване на партньорите един спрямо друг
• равномерно разпределение по време на продължителността на хореографията на

контактни и безконтактни танцови фигури, изпълнявани както с „пружинка” така
и с „джазови” стъпки. 
 

4.1.4. В състезателен клас „Ю” акробатичните фигури се оценяват в критерий „Танцови 
фиг и В този случай акробатичните”. 
(четвърти) вид танцови фигури. 
 
4.1.5.  Като базови танцови фигури следва да се считат общоизвестните фигури имащи 
собствено наименование, а така 



 

P

о 
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оценката  да

 ръка не винаги означава, че партньорите танцуват в 

ри критерий „Хореография” следва да се оценява следното: 

.1.  огично да „текат” една след друга. 

.  о по продължение на 
ог емеви интервал. 

 на трите типови движения – 

лена 

ографията. 

 бъде намалена 
а Представяне танца до полето

.1.  , излъчване и емоции на партньорите, отговарящи 
а мелодията, на която танцуват. Мимики и гримаси на лицето, които са неестетични или 

,3 точки, в 

амаляване на оценката с до 

 ag
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,2 точки за всяко от гореизброените, в зависимост от степента им на присъствие в танца.  
 
6.1.3. Танцуването в кръст е задължително. Липсата на танцови линии и координация на 
посоките на изпълнение на акробатични фигури следва да води до намаляване на 
оценката с до 0,3 точки, в зависимост от демонстрирания „хаос”. 

4.1.6.  Под оригиналност на танцови фигури следва да се подразбира и оценява: 
• базови танцови фигури не могат да се разглеждат като оригинални и хореография 

състояща се само от такива фигури следва да получи ниска оценка; 
фия дълг• заимстване на идеи (плагиатство) и изпълнение на една и съща хореогра

време (няколко сезона) следва да получи ниска оценка за липса на оригиналност. 
 
4.1.7. Съществена част от оценката за танцови фигури представляв
подготовка на партньорите (и двамата), в това число умение на работа с корпуса, стойка, 
пластичност. Ако ясно се вижда разлика в нивото на партньорите (единия видно по-добъ
от другия) следва  да бъде занижена. Не трябва  се поощрява „дървено” 
танцуване, дори да е в музика.  
 
4.1.8.  Задължително е танцуването на партньорите като двойка, т.е. танцовите фигури да 
се изпълняват с „водене” и „следване”, а не просто преместване на партньорите по 
танцовата площ. Държането за
двойка. 
 
5. ХОРЕОГРАФИЯ 
 
5.1. П
 
5.1 Танцовите фигури л
 
5.1.2 Танцовите фигури следва да да разпределени пропорционалн
оре рафията и да няма „сбутване” или „разпъване” в определен врх

 
.1.3. Разнообразието на базовите стъпки предполага наличие5
основен ход, кикообразни движения с „пружинка” и „джазови” стъпки. При отсъствие на 
едно от изброените или явен превес над другите две движения, следва да бъде нама
оценката с до 0,6 точки (0,3 точки за всеки от партньорите). 
 
5.1.4.  Във финал следва хореографията да има замисъл (идея). Хореографията трябва да 
се възприема като цяло произведение, а не като сбор от танцови фигури. Емоцията на 
партньорите трябва да отговаря на стила на мелодията и хоре
 
5.1.5. Изпълнението на „джазови” стъпки и движения трябва да съответства на 
ритмическата фонограма на музиката и да подчертава музикалните акценти на мелодията. 
При немузикално изпълнение на „джазови” стъпки и движения следва да
оценк та в критерий „  на ” с  0,2 точки в  за оценяване. 
 
6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТАНЦА 
 
6.1. При критерий „Представяне на танца” следва да се оценява следното: 
 
6.1 Сценично облекло, лъчезарност
н
видимо изкуствени, следва да водят до намаляване на оценката с до 0
зависимост от степента на преекспониране по време на танца. 
 
6.1.2.  Отсъствие на баланс на телата на партньорите, наличие на свободни от движение в 
музика ръце („висяща” свободната от хват ръка) и нецентрирано („разхождане” по 
дансинга) представяне на хореографията следва да водят до н
0
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тикална, дълбочинна.  

 
• около вертикална ос „А” – винт; 

7. ПОЗИЦИИ НА ТЯЛОТО В АКРОБАТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
7.1 Околната среда представлява физическо триизмерно пространство и следователно 

възможните посоки на движение са три – хоризонтална, вер
 
7.2 Ротационните движения представляват: 

• около хоризонтална ос „В” – салто; 
• около дълбочинната ос „С” – окръжност. 

 

                                                                            
 
 
7.3 Салто в група. 
 

оптималн  о изпълнение намаляване на та с 1 точка оценка
 

                                                                     
 
7.4      Салто в чупка. 
 

оптимално изпълнение намаляване на оценката с 1 точка 
                                         

                                                                 
 
7.5 Салто обтегнато. 
 

оптимално изпълнение намаляване на оценката с 1 точка 
 

                                             
 
 

винт салто окръжност 
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          8. ПОМОЩНА ТАБЛИЦА ЗА АКРОБАТИЧНИ ФИГУРИ 
  

акробатични фигури при база 10, клас "С"       
1  0,20     11  2,20     21  4,20     31  6,20    41  8,20          
2  0,40     12  2,40     22  4,40     32  6,40    42  8,40          
3  0,60     13  2,60     23  4,60     33  6,60    43  8,60          
4  0,80     14  2,80     24  4,80     34  6,80    44  8,80          
5  1,00     15  3,00     25  5,00     35  7,00    45  9,00          
6  1,20     16  3,20     26  5,20     36  7,20    46  9,20          
7  1,40     17  3,40     27  5,40     37  7,40    47  9,40          
8  1,60     18  3,60     28  5,60     38  7,60    48  9,60          
9  1,80     19  3,80     29  5,80     39  7,80    49  9,80          
10  2,00     20  4,00     30  6,00     40  8,00    50  10,00          
                                   

акробатич фи п    1 В лани  гури  ри база 0, клас " " и к с "А" 
1  0,17     11  1,83     21  3,50     31  5,17    41  6,83     51  8,50   
2  0,33     12  2,00     22  3,67     32  5,33    42  7,00     52  8,67   
3  0,50     13  2,17     23  3,83     33  5,50    43  7,17     53  8,83   
4  0,67     14  2,33     24  4,00     34  5,67    44  7,33     54  9,00   
5  0,83     15  2,50     25  4,17     35  5,83    45  7,50     55  9,17   
6  1,00     16  2,67     26  4,33     36  6,00    46  7,67     56  9,33   
7  1,17     17  2,83     27  4,50     37  6,17    47  7,83     57  9,50   
8  1,33     18  3,00     28  4,67     38  6,33    48  8,00     58  9,67   
9  1,50     19  3,17     29  4,83     39  6,50    49  8,17     59  9,83   
10  1,67     20  3,33     30  5,00     40  6,67    50  8,33     60  10,00  

                                   

акроб и  ф   и а  с В" аат чни игури пр  баз 5, кла  "  и кл с "А" 
0  ,5 0,08     5,5  0,92     1  0,5 1,75     1  5,5 2,58    2  0,5 3,42     25,5  4,25   
1  0,17     6  1,00     11  1,83     16  2,67    21  3,50     26  4,33   
1  ,5 0,25     6,5  1,08     1  1,5 1,92     1  6,5 2,75    2  1,5 3,58     26,5  4,42   
2  0,33     7  1,17     12  2,00     17  2,83    22  3,67     27  4,50   
2,5  0,42     7,5  1,25     1  2,5 2,08     1  7,5 2,92    2  2,5 3,75     27,5  4,58   
3  0,50     8  1,33     13  2,17     18  3,00    23  3,83     28  4,67   
3,5  0,58     8,5  1,42     13,5  2,25     18,5  3,08    23,5  3,92     28,5  4,75   
4  0,67     9  1,50     14  2,33     19  3,17    24  4,00     29  4,83   
4,5  0,75     9,5  1,58     14,5  2,42     19,5  3,25    24,5  4,08     29,5  4,92   
5  0,83     10  1,67     15  2,50     20  3,33    25  4,17     30  5,00   

 
 
 
 
 
 


