БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

СТАТУТ НА БАСКЕТБОЛНИЯ СЪДИЯ

20 ноември 2016 г.
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Раздел първи
Общи положения
Чл.1 Този статут определя необходимите изисквания за придобиване на
лиценз на баскетболния съдия, процедурата по придобиването му, както и
видовете съдийски лицензи в системата на БФБаскетбол.
Чл.2 Ако изрично не е упоменато, под баскетболен съдия се разбира
всички съдии, оценители, дежурни представители и секретари.
Чл.3 Съдийска правоспособност по баскетбол може да придобие всеки
гражданин на страната, както и временно или постоянно пребиваващ в
Република България чуждестранен гражданин, независимо от пол и
вероизповедание, завършил курс за съдии.
Чл.4 Дежурен представител на БФБ може да бъде всеки кандидат, който се
е занимавал с баскетбол като съдия, състезател, треньор или деятел.
Кандидатът трябва да подаде заявление в указан от съдийската комисия
срок. Не е задължително условие всеки съдия да стане дежурен
представител на БФБ. Кандидатите се одобряват от Президента на БФБ.
Чл.5 За оценяване и наблюдение на съдиите и дежурните представители,
обслужващи елитните групи, президента на БФБ определя, по
предложение на съдийската комисия, група от оценители. За оценител се
назначават опитни, с доказани качества и принципност в действията си
дежурни представители и националният инструктор. Финансовото
обезпечаване на работата на оценителите се осигурява от БФБ.
Чл.6 Видовете лицензи в ситемата на БФБаскетбол, която получават
баскетболните съдии са:
 Лиценз А дава право да се обслужват всички първенства на БФБ
 Лиценз Б дава право да се обслужват всички първенства на БФБ без
НБЛ и ДП А група жени
 Лиценз В дава право за обслужване само на първенства на БФБ за
подрастващи.
Чл.7 Националният инструктор отговаря за цялостната подготовка на
баскетбоните съдии, определя лицензите на баскетболните съдии и се
назначава от Президента на БФБаскетбол.
Чл.8 Съдийските категории в България са:
национална и международна категория.

кандидат-съдия, съдия,
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Чл.9 Категориите за дежурните представители са национална и
международна категория.
Чл.10 Категориите за секретари са национална и международна категория.
Чл.11 Всички състезания на БФБ може да се обслужват само от
лицензирани съдии, дежурни представители и секретари от съдийската
комисия към БФБ. Всеки лицензиран съдия, дежурен представител,
оценител или секретар има право да бъде назначаван за обслужване на
първенства на БФБ, в зависимост от определената от СКБ група.
Чл.12 Всички баскетболни съдии се назначават от съдийската комисия към
БФБ и нейните местни структури.
Чл.13 Съдиите, обслужващи срещите от НБЛ, се избират въз основа на
анкета-класиране, направено с участието на всички клубове - членове от
НБЛ по представен от СКБ списък.
1. Класирането се извършва измежду всички съдии, отговарящи на
условията на статута на баскетболния съдия. Всеки клуб посочва до
16 съдии. Останалите съдии необходими за обслужване на НБЛ се
предлагат от СКБ от представения списък.
2. 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. На база класирането съдиите се разпределят в 3 подгрупи.
4. 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 СКБ.
5. Съдийският състав за всеки мач се определя с жребий, при
спазването на следните правила:
- жребият е публичен като се канят и представители на медиите;
- жребият се тегли от комисия определена от СКБ и в
присъствието на Спортния директор на НБЛ;
- във всеки наряд за дадена среща има по един съдия от
подгрупа;
- в зависимост от предварителната оценка за тежестта им, се
допуска тегленето на 2-ма съдии от една подгрупа;
- не се допуска един съдия да обслужва в три кръга поред
срещите на един отбор;
- един съдия може да обслужва последователно не повече от
четири кръга;
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- 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;
- при решение на СКБ за неспазване на разпоредбите на БФБ,
даден съдия може да бъде изваден от жребия;
- резултатите от жребия са окончателни;
- при отказ или непотвърден наряд в рамките на 24 часа от
получаването на уведомлението за назначение, назначението автоматично
се анулира и СКБ назначава нов съдия от съответната група или при
невъзможност от следващата
6. 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 СКБ.
7. 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
играещи клуба.
8. (нова приета от УС на 12.01.2017 г.) В началото на сезона клубовете
от НБЛ определят 16 съдии, които се разпределят в 1 и 2 група. СК
към БФБ допълва списъка на съдиите, обслужващи НБЛ с
необходимия брой съдии в трета група. На полусезона съдийската
комисия прави класиране на съдиите чрез утвърдена от УС на БФБ
система за оценка по предложение на СК към БФБ. На основа на
класирането последните двама съдии отпадат от групата обслужващи
НБЛ и на тяхно място по предложение на СК към БФБ влизат двама
съдии от A група. Класирането определя подреждането на съдиите в
групите при теглене на жребий за НБЛ.
Чл.14 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, след
анализ на видеозаписа от срещата, СКБ изготвя и изпраща на БК оценка на
съдийството за съответния мач.
Чл.15 Преди всяка спортно състезателна година за придобиване на лиценз,
всички баскетболни съдии, заплащат такса, определена от Съдийската
комисия, в зависимост от категорията. Лиценза важи само за спортносъстезателната година.
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Чл.16 Лиценза може да бъде отнеман, по решение на съдийската комисия
към БФБ, за определено време или до края на спортно-състезателният
сезон, ако даден баскетболен съдия е нарушил Правилника за работа на
съдийската комисия или установените норми и правила от БФБ
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Раздел втори
СТРУКТУРА НА СЪДИЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл.17 Отговорност за цялостното организиране на баскетболното
съдийство в България носи Съдийската комисия на БФБ. Комисията се
състои от Председател, подпомаган от Заместник-председател, Национален
инструктор и Членове. Председателят определя броя на СК, който се
гласува от Общото събрание.
Чл.18 Националният инструктор, като представител на БФБ, влиза по
право в СКБ, отговаря за спазване на изискванията за подготовката на
съдиите, дежурните представители и секретари и провежда тестването за
получаване на лицензи.
Чл.19 Действащи дежурни представители на БФБ са ненавършили 70
години, съдии ненавършили 50 години и секретари ненавършили 60
години към 01.09 на съответната година.
Чл.20 СК изгражда на административен принцип регионални зони в
страната. Същите „покриват” изградените от БФБ шест зонални региона в
страната, така че зоналните отговорници на БФБ да обезпечават спортната
програма в зоните си, а регионалните инструктори на СК да осигуряват
съдийството на всички състезания в зоните.
Чл.21 Регионалните инструктори на СК се определят от Председателя на
СК без срок и мандатност. При установено несправяне с възложените
функции и отговорности, Председателят на СК по предложение на СК,
заменя регионалния инструктор.
Чл.22 Регионалните инструктори отговарят за: пълно осигуряване на
съдийството на всички състезания на територията на региона;
подготовката и израстването на съдиите от региона, в т.ч. и провеждането
на регионални курсове за нови съдии и регионални семинари за подготовка
на вече утвърдените; контролира работата на местните съдийски комисии.
Чл.23 Регионалните инструктори подпомагат СК на БФБ във вземането на
решения относно съдийството в страната, предлагат за обсъждане състава
на съдиите за отделните видове държавни първенства, обсъждат стратегии
за развитието на съдийството в страната, дават предложения за
усъвършенстване на работата във всички аспекти на съдийството,
провеждат политиката на БФБ и СК към нея по отношение на съдийството.
Те се свикват периодично от председателя на СК на БФБ. Дават мнение за
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развитието на съдийството у нас, предлагат на СК персонално
перспективни съдии за участието и утвърждаването им в по-горни групи.
Чл.24 Местни съдийски комисии (МСК) по градове се създават където има
минимум 5 члена (съдии всяка категория, дежурни представители и
секретари.
Чл.25 Председателите на местните съдийски комисии се назначават от
председателя на СК по предложение на СК и отговарят пряко за
изпълнението на задачите от МСК.
Чл.26 Задачите на МСК основно се свеждат до подготовка и провеждане
на курсове за нови съдии, провеждане на мероприятия за повишаване
квалификацията на съдиите, осигуряване назначенията на съдиите по
календара от обхвата на колегията, контролиране спортно-техническите
качества и физическа подготовка на съдиите и други по решение на СК.
Чл.27 Освен посочените конкретни задачи МСК имат правомощия да:
 предлагат съдии и дежурни представители от своята комисия
за включване в съответните групи;
 предлагат кандидатите за нови дежурни представители;
 предлагат кандидатите за нови международни съдии;
 предлагат за лицензиране секретарския апарат, както и
евентуална група от секретари, необходима за международните прояви;
 предлагат съдии и дежурни представители от своята комисия
за морално стимулиране;
 съдействат за създаването и поддържането на обратната връзка
със СКБ, с оглед подобряване на съвместната дейност;
 имат право да издават информационен бюлетин на местно
ниво;
 предлагат идеи за решения на СКБ по въпроси, които не са от
тяхната компетентност, но са с национално значение.
Чл.28 СК към БФБ (СКБ) съвместно с Националният инструктор:
 одобрява насоките и програмите за различните видове
дейности за развитие на съдийството;
 извършва назначенията на съдии и дежурни представители на
състезанията от спортния календар на БФБ;
 организира провеждането на наблюденията, оценителната
дейност и класирането на съдиите;
 одобрява кандидатите за международни съдии, а след изпита
им, взема и окончателно решение за представянето им пред ФИБА;
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 определя съдиите за международните прояви, организира и
съставя класирането на международните съдии за ФИБА по утвърден ред;
 организира провеждането на прекатегоризацията и взема
крайното решение за преминаване в по-горна категория;
 лицензира секретарския апарат;
 организира и провежда учебни и изпитни семинари според
необходимостта им;
 организира информационна дейност;
 обработва и съхранява докладите за наблюдения и оценка;
 взема решения за морално стимулиране на съдиите;
 налага наказания;
 определя възнагражденията на техническите и други лица,
заангажирани с дейността на Комисията;
 организира воденето на лична картотека на всички съдии в
страната;
 решава всичко, което друг не може да реши.
Чл.29 Всяка година, след приключване на спортно-състезателния сезон и
преди започване на новият състезателен сезон, СКБ съвместно с
председателите на Местни съдийски комисии (МСК) правят оценка на
съдийството през изтеклата година и:
 определя точния брой и поименно съдиите в отделните групи,
които ще ръководят срещите от спортния календар през новия сезон;
 определя точния брой и поименно съдиите, преминаващи от
една в друга група;
 съставя списъците на дежурните представители по правомощия
и оценителите за новия сезон;
 извършва годишен отчет на проведените дейности и докладва
на президента на БФБ и на Общото събрание на БФБ.
Чл.30 За обслужване на информационната дейност и пряко общуване с
медиите се назначава пресаташе на СКБ.
Чл.31 Председателят и Заместник-председателят пряко отговарят за
организацията на съдийството, което включва: организиране на
подготовката на дежурни представители, съдии и секретари; обезпечаване
на съдийството за всички състезания по линия на БФБ, в т.ч. и на прояви в
чужбина, когато това не е от компетенциите на ФИБА и ФИБА-Европа;
ръководство на работата на регионалните и местни структури на СК по
места в страната.
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Чл.32 Съдийската комисия се подпомага от Технически администратор
(без право на глас), който има за задача да обезпечава административната и
организационната дейности, което включва: изготвяне, изпращане и
съхранение на документацията на СК; изпращане на назначенията на
дежурни представители и съдии за различните видове състезания от
календара на БФБ, които са от компетенциите на СК; осигурява
организационното и административно функциониране на СК съгласно
указанията на Председателя и Заместник-председателя на комисията.

Раздел трети
ИЗБОР НА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ КЪМ БФБ
Чл.33 Председателят на СКБ се избира от действащите, имащи
лицензионни права от БФБ, към момента на избора дежурни
представители на БФБ и съдии с категория, „международна“,
„национална“ и категория „съдия“.
1. Изборът се организира и осъществява от действащата СКБ, не
по-късно от един месец след избора на председател на БФБ. Мястото,
датата и началният час на избора трябва да бъдат обявени най-малко 25
дни по-рано.
2. Кандидатите за Председател на СКБ се предлагат писмено, не
по-късно от 15 дни преди определената дата за избор на СКБ, от:
Съдийската комисия или от група от не по-малко от 10 съдии и/или
дежурни представители на БФБ, които имат право да гласуват.
3. СКБ е длъжна, не по-късно от 24 часа след постъпилото
предложение, да обяви кандидатурата на сайта на БФБ (вътрешни новини).
4. Кандидатите за Председатели на СКБ, не по-късно от 10 дни
преди определената дата за избор, са длъжни да представят писмено пред
СКБ своята концепция или визия за управление и развитие на съдийството.
5. СКБ е длъжна, не по-късно от 24 часа след постъпилото
предложение, да публикува на сайта на БФБ (вътрешни новини)
концепцията или визията на кандидата.
6. Кандидадите, които не представят писмена концепция или
визия в указаният срок не се допускат до участие в избора.
7. Общо събрание (събрание на дежурни представители и съдии
с лицензионни права от БФБ) се провежда с явилите се дежурни
представители на БФБ и съдии на обявеното място и час за гласуване и се
води от Председател на събранието и Комисия по избора предложени и
избрани от Общото събрание.
8. Председател на СКБ се избира с мнозинство повече от
половината гласове на явилите се дежурни представители и съдии.
Разяснението за вида и действителността на бюлетините се прави
непосредствено преди избора от Комисията по избора.
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9. Изборът на Председател на СК се определя от Общото
събрание дали да е явен или таен, като се гласува от присъстващите
дежурни представители и съдии.
10. Когато нито един от кандидатите не е получил повече от
половината от гласовете на явилите се дежурни представители и съдии, се
провежда нов избор, в същия ден и на същото място, между първите двама
кандидати, събрали най-много гласове. За избран се счита кандидатът,
получил повече гласове.
11. Членовете на СК се избират след избора на председател на СК.
Новоизбраният председател на СК има право да предложи броя членове и
кандидати за членове на СК. Всеки член на общото събрание има право да
издигне и други кандидатури за член на СК.
12. Преди да пристъпи към избор на членове на СК, Общото
събрание взема решение за броя членове на СК, като в този брой не се
включва избраният председател.
13. Членовете на СК се избират с явно гласуване и ан-блок, ако
броят на кандидатите е равен на броя на вакантните места.
14. Членовете на СК се избират като всеки избирател има право да
гласува най-много за толкова кандидати, колкото е вакантния брой членове
на СК (общият брой членове, намалени с един). Изборът може да бъде таен
или явен, като се гласува от присъстващите дежурни представители и
съдии.
15. Кандидатите се подреждат по низходящ ред на получените
гласове.
16. За избрани се считат кандидатите, класирани до мястото,
съответстващо на вакантния брой членове на СК.
17. Ако един или повече кандидати са получили равен брой
гласове и ако при такова равенство се надхвърля определения брой
членове на СК, между кандидатите, получили равен брой гласове се
провежда нов/нови избор/и до попълване на състава на СК.
18. Изборът на Председател на СКБ влиза в сила след като новият
Предедател на БФБ встъпи официално в длъжност, освен ако не е избран
при предсрочно избиране, отказ или здравословни причини.
Чл.34 Предсрочно избиране може да се осъществи след две години от
проведеният избор в случай, че 50% плюс един от имащите право на глас
дежурни представители на БФБ и съдии писмено са заявили пред
Президента на БФБ, че не желаят СКБ да бъде ръководена от съответният
председател. Автоматично длъжността се поема от заместникпредседателя на СКБ.
Чл.35 Отказ се счита, когато доброволно председателят на СКБ е
преценил, че не може повече да изпълнява тази длъжност и писмено е
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заявил това свое желание пред президента на БФБ. Автоматично
длъжността се поема от заместник-председателя на СКБ, който става
председател на СКБ и изпълнява длъжността до края на мандата на
доброволно отказалия се председател. СК при решение може да назначи
предсрочни избори.
Чл.36 При тежко заболяване или смърт, автоматично длъжността се поема
от заместник-председателя на СКБ, който става председател на СКБ и
изпълнява длъжността до края на мандата на предшественика си. СК при
решение може да назначи предсрочни избори.
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Раздел четвърти
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.37 Всички въпроси свързани със структурата, организацията и избор на
председател и членове на съдийската комисия се регулират в „Статут на
баскетболния съдия“, приет от УС на БФБ. Всички останали въпроси се
разглеждат в отделен „Правилник за работа на Съдийската комисия към
БФБаскетбол“.
Чл.38 Правилникът за работа на съдийската комисия само допълва и
изяснява, но не може да отменя или променя въпроси залегнали в статута
на баскетболния съдия.
Чл.39 Правилникът за работа на съдийската комисия се разработва от
Съдийската комисия към БФБ и утвърждава от УС на БФБ.

Статута на баскетболният съдия е приет на заседание на УС на БФБ на
08.12.2016 г.
Допълнен на заседание на УС на БФБ състояло се на 12.01.2017 г.
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