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УВОД
Състезанията по конен спорт, организирани от БФ Конен спорт и Клубовете по
конен спорт, се ръководят от съдийски състави, определени от листата на съдии
по конен спорт, утвърдена от Съдийската комисия към федерацията, подлежаща
на актуализиране всяка година.
Съдиите по конен спорт са организирани на национално ниво в Съдийска
колегия, която се ръководи от Съдийска комисия, избрана от Общото събрание
на БФКС. Председателят на Съдийската комисия е член на Управителния съвет
на федерацията.
На регионален принцип съдийските кадри се организират в клубовете по
конен спорт, на територията, на която водят организационен живот
1. ПРАВОСПОСОБНОСТ
Чл.1. БФ Конен спорт признава за правоспособни съдии, при следните
условия:
а) Завършили НСА - редовно или задочно обучение със специалност 'Конен
спорт';
б) Завършили задочен курс при НСА — втора специалност 'Конен спорт';
в) Треньорска школа към НСА;
г) Курсове за съдии, организирани от Съдийската комисия към БФКС;
д) Курсове за съдии, организирани от Клубовете по конен спорт, съвместно
със съдийската секция към тях и представител, определен от съдийската
комисия към БФКС;
е) Специалисти, завършили съдийски курс към Тракийски университет - Стара
Загора, положили изпит по правилознание пред комисия, назначена от
Съдийската комисия към БФКС;
Член 2. В състезанията по конен спорт могат да сьдийстват съдии,
притежаващи съдийски права, както следва:
- Международни състезания в
чужбина

- международни съдии
- кандидат межд. съдии

- Международни състезания у нас

- международни съдии
- кандидат межд. съдии
- съдии републ. Категория

- Държавни п-ва и турнири

-

Регионални, градски, общински и
клубни турнири

международни съдии
кандидат межд.съдии
съдии републ. категория
съдии първа категория

- съдии републ.категория
- съдии първа категория
- съдии втора категория

Член 3. Всички съдии получават правоспособност въз основа на завършен
съдийски курс и положен изпит:
- Международен съдия - курс за международни съдии, организиран or ФЕИ
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и утвърден в листата на международните съдии на ФЕИ;
- Кандидат международен съдия - курс за кандидат международни съдии,
организиран от ФЕИ, предложен от БФКС и утвърден в листата на кандидат
международните съдии на ФЕИ;
- Републиканска категория - съдийски стаж не по-малко от две години,
завършил съдийски курс, организиран от Съдийската комисия при БФКС и
положил изпит;
- Първа категория - завършилите НСА - редовно или задочно обучение със
специалност 'Конен спорт', завършилите задочен курс при НСА с втора
специалност 'Конен спорт', треньорска школа към НСА, ве, завършили курс,
организиран от Съдийската комисия към БФКС и положили изпит, специалисти,
завършили съдийски курс към Тракийски университет — Стара Загора и
положили изпит;
- Втора категория - курс за съдии, организиран от Клубовете по конен спорт
с преподаватели, определени от Съдийската комисия към БФКС и положили
изпит.
Чл.4. След придобиване на правоспособност, съдия може да получи по-висока
категория, ако от последното получаване на степен са изминали две години и е
завършил курс с положен изпит за по-висока съдийска степен.
Чл.5. При прекъсване на съдийски стаж за повече от четири години,
правоспособността трябва да се потвърди пред комисия, назначена от
Съдийската комисия към БФКС.
Чл.6. Съдийската комисия към БФКС поддържа картотека на всички
правоспособни съдии, съдържаща следните данни:
- Дата на раждане;
- Образование;
- Хронология на съдийските степени;
- Валидна съдийска категория в момента,
- Дата на последната категория;
- Точен адрес.
Чл.7. Пределната възраст за съдия по 'Конен спорт' се определя на 75 години.
След тази възраст могат да бъдат включвани само в Жури д'апел
Чл.8. Съдийски длъжности за организация и провеждане на състезания по
конен спорт в Р България:
Вид на състезанието
Ранг и равнище
на
Държавни Регионални
Международни
съдийският
първенства и клубни
състезания
състав
и турнири
турнири
I. ГЛАВНО РЪКОВОДСТВО
1. Технически
1
1
1
делегат БФКС
2. Ветеринарен
1
1
делегат БФКС
3. Директор на
1
1
1
проявата
4. Главен секретар
1
1
1
5. Жури д 'апел
3
3
3
6. Конструктор на
2
2
1
паркурите
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7. Председател
'Жури терен'
8. Членове „жури
на терен”
9. Ръководител
стюарди
10. Елекронна
обработка
11.Времеизмерване
12.Вет.лекар на
проява
II. ПЪРВО РАВНИЩЕ
1 . Стюарди
2. Технически
секретари
3. Стартьор,
финишор
4. Ветеринарна
комисия
5 . Говорител
ІІІ. ВТОРО РАВНИЩЕ
1. Секретари
2 . Ритуали
3 . Съдия на
отделно
препятствие

1

3

3

до 5

до 4

до 4

1

1

1

до 3

до 3

1

до 3

до 2

1

1

1

1

до 5

до 3

1

до 5

до 5

до 5

до 2

до 2

до 2

до 2

до 2

1

до 2

1

1

до 7
1

до 6
1

до 5
1

40

до 30

до 30

Чл.9. Технически делегат:
1. Техническият делегат трябва да даде своето одобрение за цялостната
организация и всички действия по време на едно състезание. Той трябва да
поеме своите функции достатъчно рано, за да може да се убеди, че
настаняването на състезанието, конете, конегледачите и придружаващите лица
на отборите е добро. Същото касае и техническата част: състезателен терен,
тренировъчни терени и материална част.
2 Техническият делегат трябва да бъде на мястото на състезанието най-малко
2 дни преди започването на първото изпитание и за предпочитане - преди
пристигането на конете и хората от отборите.
3. Техническият делегат има следните задължения, права и отговорности:
3.1. Да огледа терените и да се убеди, че техническото им състояние е в
съответствие и съгласно с изискванията на Общия и специалните правилници на
ФЕИ, валидни и за БФКС.
3.2. Да се убеди, че построяването на препятствията е правилно и няма да
позволи несправедливо домакинство за домакините.
3.3. Да даде указания на Организационния комитет (ОК) и на конструктора на
паркурите за евевтуални промени по тях и състоянието на терените. Да разреши
на Председателя на 'Жури терен' провеждането на състезанието.
3.4. Да помага на 'Жури терен' и да следи за техническото провеждане на
състезанието.
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З.5. Да проследи работата на мандатната комисия за правилното допускане до
старт на конете и състезателите по класове и възрасти.
3.6. Да изпрати доклад до БФКС в едноседмичен срок след приключване на
състезанието.
4 Техническият делегат трябва да бъде назначен от Управителния съвет на
федерацията, по предложение на Председателя на Съдийската комисия.
Чл. 10. Ветеринарен делегат:
1 Квалификацията, задълженията и условията, на които трябва да отговаря
Ветеринарният делегат са посочени в Раздел IV на Ветеринарния правилник на
ФЕИ, валиден за БФКС.
2 Ветеринарният делегат се назначава от Управителния съвет на федерацията,
по предложение на Председателя на Ветеринарната комисия.
Чл. 11. 'Жури на терен':
1. 'Жури на терен' се състои от Председател и членове от съответните
равнища определени на основание специалните правилници по дисциплини и
съобразени с чл.8 на настоящия Правилник.
Забележка: При липса на Технически делегат Председателят 'Жури терен'
изпълнява и функциите на Технически делегат.
2. 'Жури на терен' е отговорно за техническото провеждане (съдийството) на
състезанието, за което е било назначено и за решаването на всички проблеми,
които могат да възникнат през периода на неговите правомощия.
3. Периода на неговите правомощия обхваща времето един час преди
започване на състезанието и половин час след завършване на последното
изпитание, включващо обявяване на резултатите от него. Ако е подадена
контестация или жалба през периода на правомощията на 'Жури терен', то носи
своите отговорности, докато контстатациятаа или жалбата бъде разгледана и по
нея се вземе решение.
4. 'Жури на терен' е отговорно за всяко свое решение, съобразно общия и
Специалния правилници на ФЕИ, за даденото състезание, за което е назначено.
5. Членовете на 'Жури терен' трябва да бъдат обективни в оценките си и да се
пазят от всякакви лични предубеждения или странични мнения, като се
абстрахират от всичко, което знаят предварително за участващите коне и
състезатели.
6. Назначаване на 'Жури на терен':
6.1. БФКС е отговорна за назначаването на Председателя на 'Жури на терен',
като го избира от списъка на съдиите (Международни, кандндат-международни
или Републиканска категории) за Държавни първенства и турнири. За трети
ранг състезания Председателя на 'Жури на терен' се назначава от
Организационния комитет на проявата измежду съдиите от региона.
6.2. Членовете на 'Жури на терен' се назначават от Организационния комитет
на състезанието и утвърждават от БФКС, чрез регламента на проявата.
7. В случай, че някое длъжностно лице е възпрепятствано да вземе участие в
състезанието, съответния орган, определящ неговото назначение, го заменя с
друг.
8. Няма право да изпълнява функции на член на 'Жури на терен':
8.1. Всяко лице, което може да стане предмет на дискусия и пристрастие
(конфликт на интереси).
8.2. Ръководителите на отбори, техните треньори и официални длъжностни
лица към тях, чиито състезатели са заявени за участие на състезанието.
8.3. Състезател, участващ в състезанието.
8.4. Техническият делегат, Ветеринарният делегат, Конструктурът на
паркурите и членовете на Апелативния комитет (Апиъл комити).
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9. 'Жури на терен' е компетентно да разгледа всички случаи на нарушения
или неспазване на правилниците, приети от БФКС.
10. Преди вземане на решения, отнасящи се за наказания, 'Жури на терен'
трябва да се запознае с всичко, с което разполага по случая. По възможност
трябва да се опита да реши съответния случаи в дух на справедливост и
спортсменство.
11. 'Жури на терен' може да налага следните наказания:
11.1. Предупреждение.
11.2. Изключване от дадено състезание.
11.3. Изключване от дадено състезание с доклад до Дисциплинарната комисия
на БФКС, ако случаят е сериозен.
12.'Жури терен' е длъжно да докладва на Апелационната комисия (Жури
д'апел) следните случаи:
12.1. Всеки случай станал извън периода на правомощията на 'Жури терен'.
12.2. Всеки случай невлизащ в неговата компетенция.
12.3. Всеки случай в периода на неговите правомощия и компетенция, който
той счита, че води до наказания, които не са от неговата компетентност.
13.Решенията трябва да се съобщават устно или писмено на заинтересованите
страни. Случаите, в които се налагат наказания трябва да се отбелжат в
протокола за изпитанието.
14. Не могат да се обжалват решения на 'Жури терен' в следните случаи:
14.1. По въпроси, по които по специалните правилници то трябва да се
произнася, по време на самото изпитание. Такива въпроси се разглеждат
съгласно процедурата по подаване на контестации и жалби.
14.2. Отстраняване на кон по ветеринарни причини.
14.3. Наказване с предупреждение.
14.4. Изключване по време на изпитание, съобразно специалният правилник.
Чл.12. Апелативен комитет (Апиъл комити):
1. Апелационния комитет се състои от Председател и брой членове, упоменати
в чл.8 от настоящия Правилник.
2. Съдийската комисия при БФКС назначава Председателя на Апелативния
комитет за проявите от Държавния спортен календар, а за състезания от трети
ранг - от Организационния комитет на състезанието.
3. Членовете на Апелативния комитет се назначават от БФКС, чрез регламента
на проявата.
4. Председателят и членовете на Апелативния комитет трябва да притежават
необходимите качества и опит, да са технически квалифицирани. Те трябва да
се избират измежду следните лица:
4.1. Членовете на Управителния съвет на БФКС.
4.2. Лица фигуриращи в списъка на Съдийската комисия на равнище
(Международни, Кандидат-международни или Републиканска категория) за
републикански първенства и турнири. За състезания от трети ранг, членовете на
Апелационната комисия се избират измежду - съдиите в региона, по преценка
на Организационния комитет на проявата.
4.3. Ветеринарни лекари, фигуриращи в списъка на ветеринарни лекари за
състезания.
5. Членове на Апелационната комисия не могат да бъдат следните лица:
5.1. Членове на Дисциплинарната комисия на БФКС.
5.2. Членове на 'Жури терен', Техническият делегат, Ветеринарният делегат и
Конструктора на паркурите.
5.3. Официалните лица и треньорите на отборите, чиито състезатели са
заявени за участие в състезанието.
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5.4. Състезател, участващ в състезанието.
5.5. Всяко лице, което може да стане предмет на дискусия за
пристрастие.(конфликт на интереси)
6. Председателят на Ветеринарната комисия на състезанието трябва да бъде
член на Апелативния комитет.
7. Председателят и най-малко двама члена от Апелативния комитет трябва да
бъдат на разположение през цялото времетраене на състезанието.
8. Апелативния комитет разглежда следните случаи:
8.1. Контестации и жалби срещу решения на 'Жури на терен'. В такива случаи
решенията на апиъл комити са окончателни, с изключение на тези, които касаят
компетентността на Дисциплинарната комисия при БФКС.
8.2. Контестации и жалби в случай на нарушаване Устава на федерацията и
правилниците извън компетенцията на 'Жури на терен'.
8.3. Контестации и жалби подадени официално от длъжностни лица.
9. Преди да вземе решение Апелационната комисия трябва да се запознае със
сведенията и показанията (писмени или устни) на всички заинтересовани лица,
като държи сметка и на други, отнасящи се за случая източници на информация.
10.Апелационната комисия може да наложи следните наказания:
10.1. Предупреждание.
10.2. Глоби.
10.3. Изключване от състезанието.
10.4. Изключване от цялото състезание и доклад до Дисциплинарната комисия
при БФКС или Управителния съвет на федерацията, ако случаите са особено
сериозни.
11. Апелативния комитет трябва да докладва на Дисциплинарната комисия и
Управителния съвет на БФКС при следните случаи:
11.1. Всички случаи от нейната компетенция, в които санкциите налагат
глоба, по-голяма от определената в чл.12 от настоящия правилник.
11.2. Всички случаи, които са извън нейната компетенция.
Чл.13. Главен ръководител:
1. Главният ръководител организира състезанието по отношение на
настаняването на състезателите, треньорите, придружаващите ги лица и да
подготви техническите съоръжения за неговото провеждане.
2. Главният ръководител се назначава от Организационния комитет и се
утвърждава от БФКС, чрез регламента за състезанието.
Чл.14. Главен секретар и секретариат:
1. Секретариатът има за задача да изготви документацията за състезанието
(стартни листа, протоколи) и да отрази в тях техническите постижения на
състезателите по даден образец за всяка дисциплина.
2. Главният секретар ръководи непосредствено работата на секретариата и
носи отговорност за неговата дейност.
3. Главният секретар отговаря пряко за дейността си пред Председателя на
'Жури терен' за отделната дисциплина и пред Техническия делегат на
състезанието.
4. Главният секретар заедно с Председателя на журито подписват крайните
протоколи.
5. Секретариатът подготвя цялата документация за техническата
конференция, подготвя крайните оценителни протоколи, които изпраща на
всички участващи отбори и предоставя три броя протоколи в БФКС.
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Чл.15. Конструктор на паркурите:
1. Конструкторът на паркурите е отговорен за трасирането на паркура, за
построяването на препятствията и измерването на дистанциите.
2. Конструкторът на паркурите, след построяването им докладва на
Председателя на 'Жури терен' за тяхната готовност.
3. 'Жури на терен' не може да даде начало на състезанието преди
Конструкторът на паркурите да е представил същите в пълна готовност за
приемане от Техническия делегат и Журито на терена.
4. Конструкторът на паркурите не може да участва в никакво състезание, в
което той е изпълнявал функцията на конструктор.
5. Конструкторът на паркурите се предлага от Организационния комитет и се
утвърждава от БФКС чрез регламента за състезанието.
Чл.16. Главен стюард и стюарди:
1. С оглед да се следи строго за предписанията, отнасящи се до жестокост,
подбиване на конете, нагайки, амуниция и екипировка. Организационният
комитет определя и назначава Главен стюард и стюарди.
2. Главният стюард и броя на стюардите се определят според нуждите за
провеждане на състезанието, на основание чл.8 от настоящия Правилник.
3. Главният стюард и стюардите трябва да имат свободен достъп през цялото
времетраене на състезанието до конюшните, помещенията за амуниция,
терените за тренировка и загряване на конете и всички други места, намиращи
се под контрола на Организационния комитет.
4. Главният стюард и стюардите са подчинени на Председателя на
Апелационнага комисия, а когато се налага информира същия и 'Жури терен' за
всички нередности и нарушения.
5. Главният стюард определя дежурствата на стюардите в контролираните
места през цялото време на тяхното използване.
Чл.17. Функциите на останалите съдии и длъжностни лица се определят от
Председателя на 'Жури на терен', съобразно специалните правилници за
съответните дисциплини.
Чл.18. Хонорари на съдии, ветеринарно-медицински персонал и други
технически лица:
1. За ръководство, организация и обслужване на спортните състезания, на
длъжностните лица се изплащат хонорари. Когато състезанието се провежда
извън местодомуването на длъжностните лица и съдиите се изплащат
командировъчни (дневни и квартирни) пари, съгласно Наредбата за
командировки в страната.
2. Размерът на съдийските хонорари се определя от:
а) Рангът на състезанието;
б) Равнището на съдийския апарат.
3. Състезанията се разделят на следните категории:
а) І-ви ранг - Международни състезания и Държавни първенства,
квалификации и национални турнири;
б) ІІ-ри ранг - Турнири по покана, Регионални, областни, зонални , градски и
клубни турнири;.
4. Хонорари на основание ранг и равнища:
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Равнище на
ръководство и
времетраене на
състезанието
І. До 8 часа
Главно ръководство
Първо равнище
Второ равнище

Ранг на състезанието
І - ви

ІІ - ри

30 лв.
25 лв.
20 лв.

25 лв.
20 лв.
15 лв.

Забалажка: Ако проявата или времето за работа е повече он 8 часа се изплаща
допълнително хонорар в размер часовата ставка в зависимост от хонорара
съобразен с ранга и равнището.
5. На медицински персонал и допинг контрол, обслуждащ състезанието, се
изплащат надници според наредбите на МЗ.
6. Когато състезанията се провеждат в официални празнични дни, хонорарите
се увеличават със 30 %.
7. Хонорарите на съдиите и длъжностните лица при провеждане на Световни и
Европейски първенства и Световни и Европейски купи се увеличават с 30 %.
8. На съдиите и обслужващия персонал се изплащат 50 % от предвидените
хонорари, когато състезанието се е провалило по независими от тях причини.
На командированите в този случай се изплашат в пълен размер командировъчни
(дневни и квартирни) пари..
10. Организаторите на състезанията могат да изплащат хонорари преди и след
дните на проявата в размер 70 % от хонорарите, за обработка на документи и
организация, на състезания от І - ви и ІІ - ри ранг.
11. На таблицата - чл.8, т.4 се прави актуализация с решение на
Управителния съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Настоящия Правилник се утвърждава с Протокол № 3, Решение № 2 от
04.12. 2009 г. на Управителния съвет на БФ Конен спорт.
Чл. 2. Отменя Правилник утвърден с Протокол №1, Решение № 4 от
21.02.2002 г.
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