БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

ПРАВИЛНИК
НА
НАЦИОНАЛНАТА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕЖУРНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЪДИИ И ДРУГИ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Глава ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1.
(1) Срещите от НБЛ се обслужват от съдии, лицензирани от ФИБА
и/или БФБ и утвърдени от НБЛ, по списък, представен от БФБ/СК.
(2) За срещи от НБЛ се назначават дежурни представители, лицензирани
от ФИБА и/или БФБ и утвърдени от НБЛ, по списък, представен от БФБ/СК.
(3) Срещите от НБЛ се обслужват от лицензирани от БФБ секретари
(секретари, помощник-секретари, времеизмервачи, времеизмервачи 24 сек.) и
статистици.
Чл. 2.
(1) Отношенията между, от една страна – съдии и дежурни
представители, и от друга - НБЛ, се уреждат с договори.
(2) Договорите се сключват преди началото на всеки сезон и са с
продължителност до края на съответния сезон.
(3) Договорите между, от една страна – съдии и дежурни представители,
и от друга – НБЛ/БФБ, се сключват от страна на НБЛ/БФБ от президента на
БФБ.
Чл. 3.
Дежурните представители, съдиите, секретарите и статистиците
изпълняват функциите си в съответствие с Официалния баскетболен правилник
и нормативните документи на БФБ.
Чл. 4.
(1) Всяка среща се администрира от трима съдии и един дежурен
представител.
(2) Всяка среща се обслужва от секретарски апарат (секретари):
секретар, времеизмервач, времеизмервач на 24-те секунди и помощниксекретар.
(3) За дейността на секретарския апарат и стриктното изпълнение на
задълженията им се упражнява контрол от старши-съдията и дежурния
представител
(4) Всяка среща се обслужва от най-малко двама статистици.

Глава ВТОРА

НАЗНАЧЕНИЯ НА ДЕЖУРНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
СЪДИИ, СЕКРЕТАРИ И СТАТИСТИЦИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
НА СРЕЩИТЕ ОТ НБЛ. ОЦЕНКА И ОТЧЕТ НА
ДЕЙНОСТТА
Раздел І
НАЗНАЧЕНИЯ
Чл. 5.
(1) Назначенията на съдиите и дежурните представители, които
администрират срещите от НБЛ, се определят по реда на настоящия Правилник.
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(2) Секретарският апарат се назначава от председателя на съответната
местна съдийска комисия.
(3)

Статистиците се назначават от Клуба - домакин.

Чл. 6.
(1) За съдии в НБЛ могат да бъдат назначавани лица, които
отговарят за съответния сезон на следните условия:
1. да са от категории „международна“, „национална“ или
„съдия“;
2. да са лицензирани от БФБ за съответния сезон;
3. към началото на сезона (01.09.) да не са навършили 50
години;
4. да са вписани за съответния сезон в утвърдения от НБЛ
Списък на съдиите, обслужващи срещите от НБЛ;
5. да са сключили договор с БФБ/НБЛ.
(2) За сезон 2014-2015г. съдиите, обслужващи срещите от НБЛ, се
утвърждават от НБЛ, въз основа на анкета-класиране, направено с участието на
всички клубове - членове от НБЛ по представен от БФБ/СК списък. Класирането
се извършва измежду всички съдии, отговарящи на условията на т. т. 1 – 3 от
ал. 1 и предложени от БФБ/СК. Всеки клуб посочва до 16 съдии. Анкетните
листове са конфиденциални и достъп до тях може да има само президентът на
БФБ, който при поискване може да ги предостави на председателя на НБЛ.
(3) Ако преди началото или по време на сезона съдия не придобие или
изгуби правоспособност или откаже да сключи договор с БФБ/НБЛ, то този
съдия се замества от следващия в класирането.
(4) За всеки следващ сезон Списъкът на съдиите, обслужващи срещите от
НБЛ, се съставя на база класиране от предходния сезон, като броят на съдиите
и разпределението им в началото на сезона в групи и подгрупи се определя от
общото събрание на НБЛ.
Чл. 7. (1) На база класирането съдиите се разпределят в 3 подгрупи;
(2) Към началото на всеки следващ сезон последните 2-ма от
класирането отпадат от състава на съдиите, обслужващи срещите на НБЛ и се
заместват със съдии, посочени от БФБ и отговарящи на условията на чл. 6, ал.
1, т. т. 1-3.
Чл. 8.
(1) Съдийският състав за всеки мач се определя с жребий, при спазването
на следните правила:
1. жребият е публичен като се канят и представители на
медиите.
2. жребият се тегли от комисия в състав:Ангел
Иванов,Чавдар Зехиров и Любомир Амиорков (ДП на БФБ) и в
присъствието на Спортния директор на НБЛ.
3. във всеки състав има по един съдия от подгрупа; в
зависимост от предварителната оценка за тежестта им, се допуска
тегленето на 2-ма съдии от една подгрупа;
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4. не се допуска един съдия да обслужва в три кръга поред
срещите на един отбор;
5. един съдия може да обслужва последователно не повече
от четири кръга;
6. жребият се тегли най-късно 4 дни преди началото на
всеки кръг (за етап „плей-оф“ – най-късно 3 дни преди мача) и
резултатите от жребия се оповестяват незабавно, а избраните
съдии се уведомяват в рамките на деня.
7. Резултатите от жребия са окончателни.
(2) На етап Полуфинал,четирите клуба участника,подават списък с
10/десет/ съдии,които да обслужат полуфиналните и финални срещи от НБЛ.
Списъкът се допълва от 2 /двама/ съдии, предложени от Председателя на СК
(3) При отказ или непотвърден наряд в рамките на 24 часа от
получаването на уведомлението за назначение, назначението автоматично се
анулира и мениджър „съдийство“ назначава, при спазване на процедурата по
настоящия Правилник, нов съдия.

Чл. 9.
(1) За дежурни представители в НБЛ могат да бъдат назначавани
лица, които отговарят за съответния сезон на следните условия:
1. да са от международна или национална категория;
2. да са лицензирани от БФБ/СК за съответния сезон;
3. към началото на сезона (01.09.) да не са навършили 70
години;
4. да са вписани за съответния сезон в утвърдения от НБЛ
Списък на дежурните представители, обслужващи срещите от НБЛ;
5. да са сключили договор с БФБ/НБЛ.
(2) Дежурните представители, обслужващи срещите от НБЛ, се
утвърждават от общото събрание на НБЛ, измежду дежурни представители по
представен от БФБ/СК списък и отговарящи на условията на т. т. 1 – 3 от
предходната алинея, въз основа на анкета-класиране, направена с участието на
всички клубове - членове от НБЛ. Всеки клуб – член на НБЛ, посочва до 12
дежурни представители. Анкетните листове са конфиденциални и достъп до тях
може да има само президентът на БФБ, който при поискване може да ги
предостави на председателя на НБЛ.
(3) Броят на дежурните представители, обслужващи срещите от НБЛ се
определя от общото събрание на НБЛ, но трябва да е най-много два пъти поголям от броя на срещите в кръг от редовния сезон на НБЛ.
(4) Ако преди началото или по време на сезона дежурен представител не
придобие или изгуби правоспособност или откаже да сключи договор с
БФБ/НБЛ, то този дежурен представител се замества от следващия в
класирането.
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Чл. 10.
(1) Дежурните представители за всеки мач се определят от
Съдийската комисия на регионален принцип.При възможност се назначава ДП
от града или най-близкото населено място.
(2) При отказ или непотвърден наряд в рамките на 24 часа от
получаването на уведомлението за назначение, назначението автоматично се
анулира и мениджър „съдийство“ назначава, при спазване на процедурата по
настоящия Правилник, нов дежурен представител.
Чл. 11
За всеки жребий за съдийска бригада и дежурен представител се
съставя констативен протокол.
Чл. 12.
(1) Назначенията на дежурни представители и съдии се
осъществяват с писмена заповед от председателя на НБЛ или упълномощено от
него лице.
(2) По изключение, по съвместно решение на президента на БФБ и
председателя на НБЛ, може да бъде поканен чуждестранен съдийски екип от
лицензирани ФИБА съдии, като всички разноски за такса/възнаграждение,
пътни и командировъчни на съдиите, съгласно стандартите на ФИБА Европа, се
поемат поравно и от двата клуба.
Чл. 13.
(1) Секретарският апарат се назначава за всеки мач от съответния
председател на местна съдийска комисия. БФБ уведомява председателя на НБЛ
и Спортния директор за председателите и лицензираните секретари от състава
на местните съдийски комисии.
(2) Статистиците се назначават от Клуба –домакин по предоставен от
БФБ списък на лицензираните статистици.
(3) Секретари и статистици се назначават най-късно 3 дни преди
съответната среща (за етап „плей-оф“ – най-късно 24 часа преди съответната
среща)
(4) Председателят на НБЛ може да поисква от СК за назначаване
оценител/наблюдатели на срещи по негова преценка (минимум една среща на
кръг).
Раздел ІІ
ОТЧЕТ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 14.
(1) За всеки мач от НБЛ назначения дежурен представител изготвя
и представя в НБЛ и БФБ подробен доклад, който включва оценка за:
1. състоянието на техническото оборудване;
2. условията, при които е проведен мача;
3. нарушението на разпоредби и неизпълнението на
задължения, предвидени в Дисциплинарно-административния
правилник на НБЛ или други нормативни документи на БФБ, от
длъжностни лица, лица с ръководни функции в БК или БФБ,
зрители, включително и подробно описание на извършени
нарушения или неизпълнение на задължение;
4. дейността на съдии, секретари и статистици.
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(2) В срок най-късно 7 дни преди началото на сезона, Спортният
директор, съвместно с БФБ/СК, изготвят и оповестяват подробни изисквания и
инструкции за съдържанието на докладите на дежурните представители и реда
и начина за представянето им.
Чл. 15.
(1) Оценителят изпраща доклада си на Спортния директор, който
ги предоставя на Председателя на НБЛ, Президента на БФБ и Председателя на
СК.
(2) При искане от БК и срещу такса от 200лв. ако на
съответната среща не е имало назначен оценител и такса от 100лв. ако е
имало назначен такъв, след анализ на видеозаписа от срещата, СК изготвя
и изпраща на БК оценка на съдийството за съответния мач.
Чл. 16. Наказания на съдиите и дежурните представители се налагат от
Президента на БФ Баскетбол.
(3) Наложените наказания се оповестяват публично.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1.
Кореспонденцията между официалния електронен адрес на НБЛ и
официалния електронен адрес на клубове и други лица, посочени в настоящия
Правилник, се счита за официална кореспонденция.
§ 2. Настоящият Правилник на НБЛ за дейността на дежурни представители,
съдии и други длъжностни лица, е приет от Общото събрание на НБЛ, с
Решение № 17/08.2014 и променен и допълнен с решение №7/02.10.2015 г.
§ 3. Настоящият Правилник на НБЛ за дейността на дежурни представители,
съдии и други длъжностни лица, е приет от Управителния съвет на БФБ, с
Решение №34/24.08.2014г. и променен и допълнен с решение 44/04.11.2015г.
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