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Правилник 
на съдиите на БФАРР  

 
1. Правоспособен съдия е този, който е издържал съдийски изпит на WRRC и/или 

на БФАРР и съдийските му права не са отнети. Квалификацията и задълженията 
определят международен съдия, главен съдия, технически съдия и национален 
съдия. 

2. Правоспособността на съдия се дава с решение на УС на БФАРР след 
предложение на Спортния Директор. Изготвя се официален публичен списък на 
правоспособните съдии в съответните категории за целия състезателен сезон. 
Това е единствения официален документ за съдийски правомощия за посочения 
период. 

3. Изпитната комисия за нови съдии на БФАРР се определя от УС, като 
председател е Спортният Директор, а членове са назначени от УС национални 
съдии със сериозен опит. Броят на членовете на изпитната комисия може да 
варира. 

4. Утвърдените от УС на БФАРР съдии получават „Лиценз за съдия” в определена 
категория, след като заплатят таксата, определена във финансовата наредба за 
съответната година. Утвърждаването на правоспособните съдии за състезателен 
сезон става всяка година до 10 февруари и до 10 дни след паралелно съдийство 
след успешно издържан съдийски изпит или посетен съдийски семинар за 
възстановяване на права. 

5.  Съдия, който не е посещавал семинар на БФАРР по въпросите на съдийството в 
рамките на две календарни години, губи съдийските си права до посещението на 
такъв семинар и провеждането на едно паралелно съдийство. 

6. Съдия, който не е съдийствал повече от две календарни години на турнир в 
рамките на БФАРР, няма право да съдийства преди да е посетил съдийски 
семинар на БФАРР и да е провел едно паралелно съдийство. 

7. Активни състезатели-съдии не могат да бъдат включени в наряди, ако участват в 
дадения турнир (турнир с няколко състезателни категории). 

8. Всеки съдия оценява независимо от другите съдии, на индивидуален съдийски 
фиш – оригинална бланка на БФАРР или WRRC за съответната състезателна 
дисциплина. Оценката е с точност до втори десетичен знак (стотни от единица). 
Бланката се предава самостоятелно и окончателно изчислена на Главния съдия. 

9.  Съдията е длъжен за всеки критерий да нанесе върху съдийската бланка четливо 
точките, които дава. За отделните критерии не се разрешава да се дават повече 
точки от изрично посочените в правилника на съответната танцова дисциплина. 
Корекция на цифри се удостоверява със собственоръчно положен подпис. 

 
10.  Съдията е длъжен да оценява обективно и самостоятелно само показаното от 

двойката в момента, без да се влияе от успехи и неуспехи в предишни състезания 
или кръгове, принадлежност към клуб или треньор.  



 

Pa
ge
3 

11.  По време на състезателните кръгове съдията няма право да комуникира със 
съседните до него съдии. Съдията, нарушил това правило получава 
предупреждение от Главния съдия. При повторно нарушение на това правило 
съдията автоматично се наказва с отстраняване за един турнир на БФАРР.  

12.  Съдията е длъжен, след като е поел наряд (да участва в съдийската комисия) за 
даден турнир да направи необходимото, за да се яви в определения ден, един час 
на място преди началото на турнира и задължително да носи официално или 
делово облекло. 

13. Съдия, определен да участва в наряд (съдийска комисия) за даден турнир има 
право да: 

(а) Получи определеното във финансовата наредба възнаграждение за участието 
си в турнира; 
(б) Получи навреме от Главния съдия на турнира необходимите за неговата 
дейност съдийски фишове; 
(в) Му бъдат осигурени подходящо място и условия за изпълнение на 
задълженията (да не се допуска натрупване на зрители или състезатели около 
него и други пречещи фактори); 
(г) Не дава обяснение на състезатели, треньори и ръководители на отбори за 
своето съдийство; 
(д) Участва в съдийските семинари, организирани от БФАРР; 
(е) Получава всички промени в нормативните документи на БФАРР, отнасящи се 
до изпълненито на задълженията му; 
(ж) Участва във всички семинари, работни срещи и други мероприятия на 
БФАРР и нейните органи, които се отнасят до системата за оценяване, 
турнирната дейност и други въпроси, отнасящи се до изпълнението на неговите 
задължения; 
(з) Повишава квалификацията си чрез участие в квалификационни мероприятия 
на БФАРР. 

14.  Ако турнирът е с явно съдийстване във финален кръг, съдията е длъжен да обяви 
публично своето класиране за всяка състезателна двойка чрез вдигане на оценки.  

15.  В квалификационните кръгове двойките продължаващи в следващ кръг се 
определят чрез система „хиксове”, а във финален кръг крайното класиране се 
определя чрез система „скейтинг”, като определянето е задължение и 
отговорност на Главния съдия. 

 
16.  Техническият съдия разполага с „жълт” и „червен” картони. „Жълтият” картон е 

с предупредителен характер вместо наказание от минус три точки при първо 
нарушение на правилника в предварителни и ротационни кръгове. Повтаряне на 
същото нарушение по време на следващия кръг се отразява с „червен” картон и 
санкция минус три точки. Когато нарушението не е на предварителен или 
ротационен кръг Техническият съдия директно отразява „червен” картон и 
санкция минус три точки. 

17.  Във финален кръг всеки съдия собственоръчно сумира оценките за всяка 
състезателна двойка поотделно. Първо място се присъжда на двойката с най-
голяма сума. Второ на двойката със следващата по големина сума и т.н.  
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18.  Система на оценяване „хиксове”: 

18.1 За всеки съдия се маркират двойките с най-високи оценки със знака “Х” в 
съответния ред. Маркират се толкова танцови двойки, колкото е предвиденият 
брой за преминаване в следващия кръг. 

18.2 При равни оценки за последното/последните места (за съответния съдия) тези 
двойки се маркират с “Х/2”. 

18.3 След това Главния съдия отстранява най-високия и най-ниския резултат за всяка 
двойка и сумира останалите резултати за всяка двойка поотделно. Преминават 
състезателните двойки, получили най-високи суми в рамките на определения за 
следващия кръг брой двойки. При равни резултати определящи 
последното/последните места спорните двойки участват в следващ 
квалификационен кръг по решение на Главния съдия. 

18.4 Последователността на класиране (в низходящ ред) на двойките, които не 
преминават в следващия кръг се определя от сумата на съдийските резултати на 
съответните двойки. При равенство на този показател двойките заемат едно и 
също място в крайното класиране и получават еднакви точки за ранглистите. 

18.5 Класиране на състезателните двойки съгласно предходния член служи за 
изчисляване на точките за ранглистите  на отделните състезателни класове. 

18.6 В квалификационните кръгове за класове “В” и “А” се процедира както е 
описано до тук, като в първия кръг крайните суми за всяка двойка се определят 
съгласно системата за оценяване (Правилник  Rock’n’Roll,  точка 9.1). 

19. Система на оценяване „скейтинг”: 

19.1 При равни крайни позиции, за определяне на двойката на по-високо място в 
класирането се сумират точките от съответния кръг. При ново равенство се 
сумират точките от предходния кръг. И така до определяне на състезателната 
двойка с по-предно класиране. 

19.2 Примери, отразяващи всички възможни казуси: 

                  Пример А 
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      Пример B 
 

       
 

                 Пример C 
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