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Правилник  Rock’n’Roll 
 

1.  ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1.1  Настоящият Правилник се прилага във всички случаи, регулирани в последващите 
условия и непротиворечащи на „Правилник за организация и провеждане на турнири на 
БФАРР”. 
1.2  Базовата танцова стъпка се изпълнява на Rock’n’Roll музика. 
1.3  Поради специфичния начин по който се провеждат турнирите на БФАРР, всички 
участници трябва да се представят един час преди началото на събитието и да се 
регистрират при техническия съдия на турнира. Спазването на това задължение е 
необходимо за да може главния съдия на турнира да реши навременното започване на 
състезанието и при какви технически условия. 
1.4  Във всички танцови хореографии (хореографии без акробатични фигури) са 
позволени следните аксесоари: шапки, колани, перуки, удължени коси и ръкавици. 
Всички други аксесоари и специални ефекти са забранени. Пиърсингите са забранени във 
всички акробатични кръгове. Забранено е хвърляне на танцовата площ на аксесоари и 
елементи на танцовото облекло. 
1.5  Състезателни класове и условия към тях 
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47-48

47-49 финал

 Клас B - танцова хореография минимум 14 1:00-1:15 50-52 0 танцова двойка

 Клас B - акробатична хореография минимум 14 1:30-1:45 48-50 6 танцова двойка

 Клас А - танцова хореография минимум 15 1:00-1:15 50-52 0 танцова двойка

 Клас А - акробатична хореография минимум 15 1:30-1:45 48-50 6 танцова двойка

 Формации - момичета 8 - 15 2:45-3:00 без ограничения 0 6 - 12 момичета

 Формации - девойки минимум 15 2:45-3:00 без ограничения максимум 4 6 - 16 девойки

 Формации - юноши 8 - 17 2:45-3:00 без ограничения 0 4 - 6 танцови двойки

 Формации - клас А минимум 15 2:45-3:00 без ограничения максимум 8 4 - 6 танцови двойки

 Дуо Рок - Шоу минимум 15 2:00-2:30 без ограничения максимум 6 2 танцови двойки

танцова двойка

 Юноши 12 - 17 1:30-1:45 максимум 4 танцова двойка

 Деца до 14 1:30-1:45 0

 Клас С - акробатична хореография минимум 12 1:30-1:45 5 танцова двойка

 
 
1.5.1  Определяне на възрастова категория за съответното състезание се изчислява като 
от годината на състезанието се изважда годината на раждането, т.е. 
 

Възраст  =  ( Година на състезанието )  –  ( Година на раждането ) 
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3 3.1.1.2 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 

1.5.1.1    На една танцова двойка не е разрешено да се състезава в повече от един 
състезателен клас. Промяна на състезателния клас е позволена еднократно в една 
състезателна година. 
1.5.1.2   На участаниците във формации не е разрешено да се състезават в повече от един 
състезателен клас. Промяна на състезателния клас е позволена еднократно в една 
състезателна година. 
 
 
2.  СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „А”  ( MAIN CLASS ) 
 
2.1 ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС „А” 
 
2.1.1   ТАНЦОВА ХОРЕОГРАФИЯ 
2.1.1.1    Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
2.1.1.2  Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 
 
2.1.2   АКРОБАТИЧНА ХОРЕОГРАФИЯ 
2.1.2.1   Не са позволени повече от две свободни завъртания около оста на тялото (двойно 
салто). Двойното салто не трябва да се изпълнява в комбинация с други елементи на 
акробатични фигури (например винт) или акробатични входове и изходи. Вход за двойно 
салто е позволено само от ръце или рамене ( Bettarini ) на партньора. 
2.1.2.2   Във всички кръгове без полуфинал и финал е позволено изпълнението само на 
единични салта с приземяване на танцовата площ или на раменете на партньора. 
2.1.2.3  Задължително се изпълнява най-малко една акробатична фигура от следните 
групи: 

→ Предно салто (всички варианти). Това е свободна предна ротация от 360º или 
повече, без хват; 

→ Задно салто (всички варианти). Това е свободна задна ротация от 360º или 
повече, без хват; 

→ Гмуркач (заден или преден). Това е когато дамата спуска първо главата си, а 
след това е в свободно летяща фаза, зад или пред партньора. 

→ Ротации около врата на партньора  (всички варианти). Тази категория включва 
„Кугел”, „Дюлейн” и „Пропелер”. Минимален брой на ротациите е 3 (три). Ротациите 
може да са самостоятелни или в комбинация. 
2.1.2.4  В първи и във финален кръгове се танцуват две хореографии - танцова и 
акробатична. 
2.1.2.5  Във финален кръг сътезателните двойки могат да използват собствена музика. 
 
2.2  ДУО РОК – ШОУ ( DUO ROCK SHOW ) 
 
2.2.1   АКРОБАТИЧНА ХОРЕОГРАФИЯ 
2.2.1.1  Няма ограничения в позволените фигури. 
 
 
3. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „В” ( В CLASS ) 
 
3.1  ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС „В” 
 
3.1.1  ТАНЦОВА ХОРЕОГРАФИЯ 
3.1.1.1 Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
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3.1.2   АКРОБАТИЧНА ХОРЕОГРАФИЯ 
3.1.2.1  Всички салтови фигури задължително се изпълняват с хват. Не са позволени 
свободни салтови и полетни фигури. Не са позволени гмуркач и вариантите му. 
3.1.2.2  Ротационните акробатични фигури се изпълняват минимум 3 (три) пъти. 
3.1.2.3 В първи и във финален кръгове се танцуват две хореографии - танцова и 
акробатична. 
3.1.2.4 Във финален кръг сътезателните двойки могат да използват собствена музика. 
 
 
4. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „С” ( С CLASS ) 
 
4.1  ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС „С” 
 
4.1.1   АКРОБАТИЧНА ХОРЕОГРАФИЯ 
4.1.1.1  Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
4.1.1.2 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза и отразените в поименен списък, приложен към този правилник. 
4.1.1.3  Изпълняват се 5 (пет) акробатични фигури от поименния списък. Всяка от 
фигурите може да е комбинация от други в списъка. Няма ограничение за броя фигури в 
една комбинация. В комбинацията не е разрешено стъпване на партньорката на танцовата 
площ. 
4.1.1.4 Във финален кръг сътезателните двойки могат да използват собствена музика. 
 
 
5. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „Ю” ( JUNIOR CLASS ) 
 
5.1  ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС „Ю” 
 
5.1.1  ТАНЦОВА ХОРЕОГРАФИЯ 
5.1.1.1  Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
5.1.1.2 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 
5.1.1.3  Позволени са максимум 4 (четири) акробатични фигури от поименния списък. 
Най-много 2 от акробатичните фигури могат да са комбинация сдруги в списъка. Двойно 
изпълнение на акробатична фигура се класифицира като комбинация с изключение на 
„Пумпал”, „Спирала” и „Чиния”. В комбинацията е разрешено максимум едно стъпване 
на партньорката на танцовата площ.  
5.1.1.4 Във финален кръг сътезателните двойки могат да използват собствена музика или 
мелодия от официалния списък на WRRC. 
 
 
6. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „Д” ( YOUTH CLASS ) 
 
6.1  ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС „Д” 
 
6.1.1  ТАНЦОВА ХОРЕОГРАФИЯ 
6.1.1.1  Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
6.1.1.2 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 
6.1.1.3 Във финален кръг сътезателните двойки могат да използват собствена музика или 
мелодия от официалния списък на WRRC. 
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7. ФОРМАЦИИ „ТАНЦОВИ ДВОЙКИ” ( FORMATIONS COUPLES ) 
 
7.1  ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС ФОРМАЦИИ „ТАНЦОВИ ДВОЙКИ” 
 
7.1.1   ФОРМАЦИИ КЛАС „А”  
7.1.1.1   Не са позволени повече от две свободни завъртания около оста на тялото (двойно 
салто). Двойното салто не трябва да се изпълнява в комбинация с други елементи на 
акробатични фигури (например винт) или акробатични входове и изходи. Вход за двойно 
салто е позволено само от ръце или рамене ( Bettarini ) на партньора. 
7.1.1.2  Формациите използват собствена музика одобрена предварително от БФАРР. 
 
7.1.2   ФОРМАЦИИ КЛАС „ЮНОШИ”  
7.1.2.1  Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
7.1.2.2 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 
7.1.2.3  Позволени са максимум 4 (четири) акробатични фигури от поименния списък. 
Най-много 2 от акробатичните фигури могат да са комбинация сдруги в списъка. Двойно 
изпълнение на акробатична фигура се класифицира като комбинация с изключение на 
„Пумпал”, „Спирала” и „Чиния”. В комбинацията е разрешено максимум едно стъпване 
на партньорката на танцовата площ.  
7.1.2.4  Формациите използват собствена музика одобрена предварително от БФАРР. 
 
 
8. ФОРМАЦИИ „ДЕВОЙКИ” ( FORMATIONS GIRLS ) 
 
8.1  ОГРАНИЧЕНИЯ В СЪСТЕЗАТЕЛЕН КЛАС ФОРМАЦИИ „ДЕВОЙКИ” 
 
8.1.1   ФОРМАЦИИ ДЕВОЙКИ КЛАС „А”  
8.1.1.1  Задължително се танцуват минимум 10 базови танцови стъпки. 
8.1.1.2  Не са позволени ротации на повече от 180º около оста на тялото. 
8.1.1.3 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 
8.1.1.4  Позволени са максимум 4 (четири) акробатични фигури от поименния списък. 
Най-много 2 от акробатичните фигури могат да са комбинация сдруги в списъка. Двойно 
изпълнение на акробатична фигура се класифицира като комбинация с изключение на 
„Пумпал”, „Спирала” и „Чиния”. В комбинацията е разрешено максимум едно стъпване 
на партньорката на танцовата площ.  
8.1.1.5  Формациите използват собствена музика одобрена предварително от БФАРР. 
 
8.1.2   ФОРМАЦИИ ДЕВОЙКИ КЛАС „ЮНОШИ”  
8.1.2.1  Задължително се танцуват минимум 10 базови танцови стъпки. 
8.1.2.2  Не са позволени ротации на повече от 180º около хоризонталната ос на тялото. 
8.1.2.3 Позволени са фигури при които единия партньор може да ги изпълнява 
самостоятелно или поне единият му крак има постоянен контакт със земята. Изключение 
прави финалната поза. 
8.1.2.4  Формациите използват собствена музика одобрена предварително от БФАРР. 
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9. ОЦЕНЯВАНЕ 
 
9.1  СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ 
 
9.1.1.  Ако във финален кръг две или повече двойки получат най-високи еднакви оценки, 
изчислени на основата на скейтинг система, се танцува play-off с директно оценяване за 
определяне на по-високото място на класиране. 
9.1.2.  Ако във финален кръг две или повече двойки получат еднакви оценки, изчислени 
на основата на скейтинг система, всички те получават едно и също най-високо място на 
класиране. 
9.1.3  Ако кръгът се състои от танцова и акробатична хореография, резултатите от двете 
хореографии се обединяват за всяка двойка поотделно. Класациите получени във всяка 
хореография се умножават по даден фактор. 
 

За танцова хореография  фактор 1.0 
За акробатична хореография фактор 1.5 

 
9.2 ТОЧКОВА СИСТЕМА 
 
9.2.1  ТАНЦОВА ХОРЕОГРАФИЯ 
 
9.2.1.1   Критерий „ТЕХНИКА НА БАЗОВИТЕ СТЪПКИ”       0 - 2 точки (1 на партньор) 
9.2.1.1.1  В оценката за танцовата хореография на партньора и партньорката са киковете, 
които се изпълняват за един такт. Стилът Rock’n’Roll е с музикален такт 4/4 - четири 
удара за такт (4 beats per bar). Състезателният рокендрол е танц от групата на суинг 
танцови стилове (swing dance styles) и е с бройна система от 1 до 6. Една базова танцова 
стъпка съдържа 1 ½  такта, разделени в следната бройна система: и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. 
9.2.1.1.2  Базовата танцова стъпка се състои от един Kick ball change с ляв крак и два Kicks 
- единия с ляв, а другия с десен крак при партньора и огледално при партньорката (един 
Kick ball change с десен крак и два Kicks - единия с десен, а другия с ляв крак). 
9.2.1.1.3  Kick ball change – състои се от 4 елемента и се изпълнява на времена 1 и 2 

+ - сгъване на маховия крак в коляното 
1 - изправяне на маховия крак 
+ - маховия крак поема временно тежестта на тялото като стъпва на възглавничка 
2 - тежестта на тялото отново се поема от опорния крак 

9.2.1.1.4  Kicks - един кик се състои от 4 елемента и се изпълнява на времена 3 и 5 (първо 
с единия, после с другия крак), с оптимална височина 90º (водоравно), като коляното 
трябва да запази едно ниво при изпълнението на кика 

 + - сгъване на маховия крак в коляното 
 3 - изправяне на маховия крак  (кик) 
 + - сгъване на маховия крак в коляното 
 4 - стъпване на маховия крак и смяна на маховия и опорния крак 

9.2.1.1.5  Shift in weight: Опорният крак изпълнява видимо повдигане на стъпалото от пода 
с баунс движение от глезена (не от коляното), наречено още “пружинка”, или 
“приплъзване” (slip forwards, sideways, backwards) напред, настрани или назад. 
9.2.1.1.6   Позволени са кикове във всички посоки и вариации.  
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9.2.1.2   Критерий „ТАНЦОВИ ФИГУРИ”        0 - 2 точки   
9.2.1.2.1   Представяне на танца - скорост, баланс, хармония, движения 
9.2.1.2.2   Сложност - обороти при въртения, движенията на ръцете, механика на фигурата 
9.2.1.2.3   Брой - разнообразие на фигурите, вариации, избягване на повторения 
9.2.1.2.4   Отворени фигури - танцуване на разстояние невъзможно за докосване между 
партньорите. В хореографията се допускат максимум 2 пъти по 4 такта (2 по 16 beats). 
9.2.1.2.5  Танцови линии – задължителна ориентация на движение в кръст, координация 
(без диагонали) за всички танцови и акробатични фигури. 
 
9.2.1.3   Критерий „ХОРЕОГРАФИЯ”              0 - 1 точки   
9.2.1.3.1  Стойка, визуализация, кулминация, разнообразие, креативност, идеи, хармония, 
начало и край на хореографията 
 
9.2.1.4   Критерий „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТАНЦА”           0 - 1 точки   
9.2.1.4.1   Лъчезарност, елегантност, сценично облекло 
9.2.1.4.2   Баланс на тяло и позиции на ръцете – хармония и синхрон между партньорите 
 
9.2.2 АКРОБАТИЧНА ХОРЕОГРАФИЯ 
 
9.2.2.1   Критерий „АКРОБАТИЧНИ ФИГУРИ”           0 - 10 точки 
9.2.2.1.1   Изпълнение - височина, скорост, баланс, движение (хармония), сигурност. 
9.2.2.1.2   Ниво на трудност, риск 
9.2.2.1.3   Брой акробатични фигури, минимален фактор на деление - крайната оценка на 
съдията за всички акробатични фигури трябва да е най-малко делена на 6 за класове „А” и 
„В” и на 5 за клас „С”. Пример – при изпълнени 4 акробатични фигури сумарната оценка 
се дели на 6 (в класове „А” и „В”) и на 5 (в клас „С”), а при изпълнени 8 акробатични 
фигури сумарната оценка се дели на 8. Комбинациите се класифицират като една фигура. 
Финалната поза не се брой за акробатика, а се взима в предвид в хореографията. 
9.2.2.1.4   Входове и изходи 
9.2.2.1.5  В клас „В”се определят две групи акробатични фигури – I група (оценява се от 0 
до 8 точки) и II група (оценява се от 0 до 6 точки). Комбинация от акробатични фигури 
независимо от групите се поощрява с до 2 точки. 
9.2.2.1.6   В клас „В” при изпълнение на акробатични фигури от клас „С” се оценяват от 0 
до 6 точки), като комбинация от акробатични фигури не се поощрява. 
 
9.2.2.2   Критерий „ТЕХНИКА НА БАЗОВИТЕ СТЪПКИ”     0 - 1 точки (0,5 на партньор) 
   Виж 9.2.1.1  
 
9.2.2.3   Критерий „ТАНЦОВИ ФИГУРИ”             0 - 1 точки   

  Виж 9.2.1.2 
 
9.2.2.4   Критерий „ХОРЕОГРАФИЯ”             0 - 1 точки   

  Виж 9.2.1.3 
 
9.2.2.5   Критерий „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТАНЦА”           0 - 1 точки   

  Виж 9.2.1.4 
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9.3 ОБЩИ САНКЦИИ ( НАМАЛЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА ) 
 
9.3.1  РИТМИЧЕСКИ ГРЕШКИ 
 
9.3.1.1  Малки ритмически грешки с продължителност 2 времена (2 beats)         0,5 точки 
9.3.1.2  Малки времеви грешки с продължителност до 1 такт (4 beats) при преход от 
акробатична фигура в танц, за всяка грешка              0,5 точки 
9.3.1.3   Танцуване извън музика повече от 1 такт (4 beats)                                     3 точки 
 
9.3.2 ПАДАНЕ  
Загуба на контрол над тялото и контакт с пода при акробатична фигура - дори и в случай, 
че партньорката не лежи на земята („спасена” акробатична фигура), но е нарушен ритъма 
на акробатичната фигура. Санкцията е валидна само в акробатичните хореографии и при 
акробатичните фигури.                   3 точки 
 
9.3.3 ПОДХЛЪЗВАНЕ  
Подхлъзване на единия партньор при танцова фигура или неконтролирано движение с 
крака. Санкцията е валидна и в танцовите и в акробатичните хореографии.         0,5 точки 
 
9.3.4 АКРОБАТИЧНИ ФИГУРИ 
9.3.4.1   Акробатични фигури от по-нисък клас се изпълняват в по-висок задължително в 
комбинация. Единично изпълнена АФ в по-горен клас се санкционира.                  3 точки 
9.3.4.2   Една акробатична фигура не може да се изпълнява в чист вид повече от един път 
в една хореография, като същата може да се изпълнява в комбинация неограничен брой 
пъти.                            3 точки 
 
9.3.5   ТОЧНОСТ НА САНКЦИЯТА  
Съдията няма право да варира наказанието. Отнема се от фиксирания брой точки. Пример 
– единият партньор танцува извън музика 6 времена и следва да се отнемат 3 точки. Тези 
наказания се отразяват в полето за санкции на съдийския фиш. Пример – при малка 
времева грешка (2 времена след изход от акробатична фигура) следва да се отбележат 0,5 
точки в поле санкции на съдийския фиш, без да се отнемат допълнителни точки като 
грешка в акробатичната фигура. 
 
9.3.6 НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА 
При нарушаване на Правилника (ограничения при фигурите или други решения на УС 
или ОС на БФАРР) Главният съдия може да присъди отнемане от крайната оценка на 
състезателната двойка при всички съдии за грешка                                                     3 точки 
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9.4 СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМАЦИИТЕ 
 
9.4.1  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКИТЕ  
 
9.4.1.1   Критерий „АКРОБАТИЧНИ ФИГУРИ”                              0 - 10 точки 
Включва ниво на трудност, комбинации от акробатични фигури, синхрон и хармония. 
 
9.4.1.2   Критерий „ТАНЦОВА ТЕХНИКА И АРТИСТИЧНОСТ”     0 - 10 точки 
Включва представяне на базови танцови стъпки, позиция на тяло и ръце, ритмика, 
синхрон и хармония. 
 
9.4.1.3    Критерий „ТАНЦОВИ ФИГУРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ”                 0 - 10 точки 
Включва разнообразие, трудност, отворени фигури, естетика, синхрон и хармония. 
 
9.4.1.4   Критерий „ХОРЕОГРАФИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ”                  0 - 10 точки 
Включва идеи, интерпретация на мелодията, интерпретация на темата, сценично облекло, 
въображение, използване на целия дансинг, танцови линии, входове, изходи, синхрон и 
хармония. 
 
9.4.1.5   Санкции при изпълнение  
9.4.1.5.1  За всяка ритмическа грешка се отнемат                           2 точки 
9.4.1.5.2  Грешки при акробатични фигури - падане или лошо изпълнение               3 точки 
9.4.1.5.3  При нарушаване на Правилника (ограничения при фигурите или други решения 
на УС или ОС на БФАРР) Главният съдия може да присъди отнемане от крайната оценка 
на състезателната двойка при всички съдии за грешка                                                3 точки 
 
9.4.2 Съдията отбелязва собственоръчно абсолютно всички точки, без допълнителни 
решения на технически или главен съдия. 
 
9.4.3 При формации без акробатични фигури (момичета и юноши) се  отнемат точки 
само за ритмически грешки. 
 
9.5 СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ДУО РОК-ШОУ 
 
9.5.1  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКИТЕ  
9.5.1.1  Във всички кръгове (без финален) изпълнението се оценява от             0 - 10 точки  
9.5.2.2  Във финален кръг оценяването е „просто подреждане на местата” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Safety Level 3 
 

Всички акробатични фигури са позволени, ако са съгласувани поне с едно от първите три 
условия ( A, B или C ). 
 

А Всички акробатични фигури имат постоянен контакт със земята. 
 

В Акробатични фигури с постоянен непроменим хват. 
 а) Всички акробатични фигури, при които главата на партньора е по-високо от 
бедрата на партньорката. 
 б) Акробатични фигури не са разрешени (изключение АФ „гръб в гръб”). 
 в) Не се разрешава на партньора да пристъпва напред или назад. Гръб на единия 
партньор се обляга на лице и гърди на другия задължително с непроменим хват. 
 

C Акробатични фигури с постоянен променим хват. 
 а) Всички лифтови фигури, при които главата на партньора е по-високо от бедрата 
на партньорката. 

б) Акробатични фигури не са разрешени (изключение АФ „гръб в гръб”). 
 в) Не се разрешава на партньора да пристъпва напред или назад.. 
 г) Не се разрешават ротации на повече от 180º. 
 д) Акробатични фигури с една посока на лицето на партньора-опора и бедра във 
въздуха на другия партньор с навеждане максимум половин оборот на тялото. 
 

D  Изключения и ограничения 
а) Лифтови фигури – партньорката може да бъде вдигната във въздуха с 

вертикална позиция на тялото и постоянен непроменим хват. 
б)  Не се разрешава преминаване над главата на партньора-опора на раменете или 

ръцете на партньора във въздуха.  
 

Е Дефиниции 
 

Хват: Три възможни позиции - ръка за ръка (1), една ръка около кръста или на 
ръката на партньора (2) и по една ръка на двете страни на тялото (3). Не около врата или 
краката. 
 

Непроменим хват: Най-малко една ръка около тялото на партньора. Не около 
врата или краката. 
 

Променим (приплъзващ) хват: Промяна на един постоянен хват до друг 
постоянен хват без да се губи контакт с партньора. Използва в комбинации и/или изходи. 
 

Комбинация: Три възможни движения – няколко акробатични фигури се правят 
една след друга (1), промяна на хвата или еднократно приземяване между акробатичните 
фигури (2) и повторение на една акробатична фигура два пъти (3). 
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Внимание !!!  
а) По време на изпълнение на акробатична фигура постоянният хват и/или 

приплъзващият хват трябва да бъде задържан до приземяването на 
партньора/партньорката на танцовата площадка. 

б) Изпълнение на една и съща акробатична фигура два пъти  също се класифицира 
като комбинация (изключение АФ „чиния”, „кегел” и „спирала” в случай че няма 
промяна на хвата между повторенията). 
 

F Лимит на акробатични фигури 
 а) В състезателен клас „Ю” са позволени най-много четири акробатични фигури. 
 б) За четирите акробатични фигури са позволени най-много две комбинаци. Няма 
ограничение в броя на акробатичните фигури в една комбинация. 
 в) АФ „Свещ” е ограничена във височина. Във всички случаи ръцете на момчето 
не трябва да преминават над главата му. 
 г) АФ „Лебед” и АФ „Звезда” е позволен до 90º. Във всички случаи краката и 
бедрата на момичето не трябва да достигат по-високо от главата на момчето. 
 д) АФ „Стойка над глава” може да се използва в комбинация дори със смяна която 
не започва от земята. 
 е) АФ „Чиния” приключва с промяна на хвата. 
 

G Фигури изключения 
Изключения са акробатични фигури които не са в абсолютно съответствие с правилата 
(А, В и С) и следователно са описани отделно. Изпълняват се само и единствено по 
начина по които са описани в Каталог на АФ на БФАРР. 
 а) АФ „Мюнхен” (1) и АФ „Мюнхен” (2) 
 б) АФ „Кладенче” 
 в) АФ „Бомба” (1) и АФ „Бомба” (2) 
 г) АФ „Лебед” 
 д) АФ „Чиния” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДОПУСТИМИ ФИГУРИ  
 

Акробатичните фигури и поддръжки са описани в „Каталог Акробатични Фигури 
Rock’n’Roll” на БФАРР. Разпределението по състезателни класове е както следва 
 
1. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „Д” ( YOUTH CLASS ) 
 
Не са допустими акробатични и лифтови фигури 
 
2. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „Ю” ( JUNIOR CLASS ) 
 
Допустими са всички акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №21 
включително. 
 
3. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „С” ( С CLASS ) 
 
Допустими са всички акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №31 
включително. Допустимо е изпълнението на акробатична фигура №46 без зацикляне 
(„уиклер” - един път). 
 
Акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №21 се изпълняват 
задължително в комбинация, с изключение на фигури №5, №7, №11 (зациклена три 
пъти), №12 (зациклена три пъти), №15, №17 и №18. 
 
4. СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „В” ( В CLASS ) 
 
Допустими са всички акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №54 
включително. 
 
Акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №31 се изпълняват 
задължително в комбинация. Ротационните фигури, които могат да бъдат изпълнени 
самостоятелно се зациклят минимум 3 (три) пъти. 
 
Акробатичните фигури, класифицирани от №47 до №53 представляват I група. Всички 
останали акробатични фигури представляват II група. 
 
5.  СЪСТЕЗАТЕЛЕН  КЛАС „А”  ( MAIN CLASS ) 
 
Допустими са всички акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №58 
включително. 
 
Акробатични и лифтови фигури, класифицирани от №1 до №54 се изпълняват 
задължително в комбинация. Изключение са ротационните фигури от състезателен клас 
„В”, които могат да бъдат изпълнени самостоятелно се зациклят минимум 3 (три) пъти. 
 


