НАРЕДБА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ КЪМ БФДС
ИЛИ NROI /NATIONAL RANGE OFFICERS INSTITUTE/

Настоящата наредба регламентира условията и реда за работа на Националната
Съдийска Колегия, реда за придобиване на квалификация съдия по динамична стрелба в
Република България и правата и задълженията на съдиите по динамична стрелба.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Съдийството на спортни състезания по динамична стрелба е почетна и
отговорна дейност.
1.2 Съдии по динамична стрелба в България, могат да бъдат лица които са
български граждани, преминали са съдийски курсове, успешно са положили съответните
изпити и са членове на Националната Съдийска Колегия към БФДС.
1.3 Съдията по динамична стрелба е длъжен да бъде честен и безпристрастен
при осъществяване на своята дейност. Като съдия на състезание, трябва да съблюдава
утвърдените от Асамблеята на IPSC правила по динамична стрелба с късо нарезно,
гладкоцевно оръжие, карабина и екшън еър.
1.4 Съдията е длъжен във всички случай по време на състезание или други
спортно-тренировъчни мероприятия най–строго да следи за спазването на мерките за
безопасност, решително и незабавно да пресича всички прояви на недисциплинираност,
грубост, неетично поведение и нарушение на правилата.
1.5 При изпълнение на своите задължения като съдия по време на състезание по
динамична стрелба, съдията е длъжен да носи установената от Националната Съдийска
Колегия към БФДС форма на облекло.
2. НАЦИОНАЛНАТА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ КЪМ БФДС.
2.1 Съдиите по динамична стрелба се организират в Национална Съдийска
колегия към БФДС.
2.2 Националната Съдийска колегия към БФДС провежда работа по:
- по популяризация на спорта Динамична стрелба;
- по потвърждаване и повишаване квалификацията на съдиите;
- по подготовка на нови съдии;
- по подготовка и провеждане на семинари за съдии;
- по обезпечаването на състезанията и спортно-тренировъчния процес на БФДС
със съдии със съответната квалификация;
- по участие на български съдии в международни състезания извън страната;
- по отчет за участие на съдии в спортни състезания
Приета от УС на БФДС на 18.01.2010 г.
1

- по дисциплинарни мерки по отношение на съдии.
2.3 Ръководство на Националната Съдийска Колегия към БФДС.
2.3.1 Общoто ръководство на Националната Съдийска Колегия към БФДС се
осъществява от Председателя на Националната Съдийска Колегия към БФДС и Съвет.
2.3.2 Съвета на Националната Съдийска Колегия е в състав от трима членове.
2.3.3 Председателя и другите двама члена на съветa се избират от Общото
събрание на БФДС за срок от три години, посредством открито гласуване с обикновено
мнозинство от присъстващите на общото събрание членове на БФДС.
3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИТЕ.
3.1 Категории съдии.
3.1.1 Съдия по динамична стрелба – NRO /National Range Officer/.
3.1.2. Международен съдия по динамична стрелба – IRO /International Range
Officer/.
3.2 Квалификационни изиквания за придобиване на категория.
3.2.1 Съдийска категория “Съдия по динамична стрелба – NRO” могат да
придобиват лица навършили 18 години.
Изисквания:
1. Да са положили утвърдения от БФДС изпит по безопасност;
2. Да са преминали подготовка на съдийски семинар и да са положили
успешно изпит пред съответната комисия;
3. Да имат поне три участия в качеството си на съдии в състезания не пониски от второ ниво под наблюдението на съдии;
3.2.2 Съдийска категория “Международен съдия по динамична стрелба - IRO”,
може да бъде придобита от съдии по динамична стрелба имащи стаж като такива не помалък от две години.
Изисквания:
1. Съдията да е преминал успешно международен курс за съдии;
2. Да е взел участие като съдия в не по-малко от пет състезания от 3-то или
по-високо ниво;
3. Да е взел участие в не по-малко от едно състезание от трето или повисоко ниво под наблюдение на съдии с международна квалификация;
3.3 Потвърждаване квалификацията на съдиите.
Изисквания: В течение на съответната календарна година:
1. Съдия по динамична стрелба - NRO е длъжен да вземе участие в не помалко от три състезания от второ или по-високо ниво в това си качеството.
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2. Международен съдия по динамична стрелба - IRO е длъжен да вземе
участие в не по-малко от пет състезания от трето или по-високо ниво в това
си качество.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА.
4.1 Съдиите по динамична стрелба имат право:
4.1.1 В съответствие със своята квалификация да съдийстват на състезания в
качеството си на:
- съдия на упражнение (сцена);
- старши съдия на няколко упражния /Чийф рейндж офицер/;
- главен съдия на състезание /рейндж мастер/;
- статистик на състезание /стейтс офицер/.
4.1.2 Назначаването на длъжност главен съдия на състезание от трето ниво, се
извършва от Председателя на Съдийската колегия съгласувано с Председателя на УС на
БФДС, по препоръка на Директора на състезанието;
4.1.3 При изпълнение на своите задължения съдията е длъжен да носи
установения съдийски екип;
4.1.4 Съдиите имат право да внасят предложения за разглеждане от Съдийската
колегия;
4.1.5 Съдиите се освобождават от заплащане на такси участие за тези състезания
на които работят в качеството на съдии;
4.1.6 На съдиите се обезпечава храна и нощувка или се заплаща дневни и
нощувки за състезания от трето или по високо ниво;
4.1.7 Съдиите получават удостоверение за съдия по установения от Съдийската
колегия образец;
4.1.8 Съдиите могат да бъдат избирани в ръководните органи на Съдийската
колегия при БФДС.
4.2 Съдиите по динамична стрелба са длъжни:
4.2.1 Да познават правилата на динамичната стрелба в дисциплините пистолет,
карабина, гладкоцевно оръжие и въздушно оръжие /екшън еър/ и точно и строго да ги
спазват при своята работа.
4.2.2 При изпълнение на своите задължения да съдят и отсъждат квалифицирано
и безпристрастно, стараейки се да не допускат грешки.
4.2.3 Своевременно да решават възникналите по време на състезанието въпроси
и свързаните с тях проблеми.
4.2.4 Да бъдат коректни, вежливи, доброжелателни
състезателите, зрителите и помощния персонал.

към

колегите

си,

4.2.5 Решително да предотвратяват проявите на грубост и неспортсменско
поведение.
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4.2.6 Да повишават своята квалификация, като следят постоянно всички
изменения на правилата по динамична стрелба и преминават курсовете и семинарите
определени от Съдийската колегия за преподготовка и повишаване на квалификацията.
4.2.7 Да поддържа нивото си на квалификация, съгласно разпоредбите на чл.3. В
случай, че съдия не изпълни задълженията си по предходното изречение, той е длъжен
да премине отново курс за съдии, като положи и съответния изпит.
4.2.8 Съдията е длъжен да съблюдава Кодекса на съдиите приет от Съдийската
колегия при БФДС.
5. НАКАЗАНИЯ.
5.1 За неизпълнение и/или неправилно изпълнение на задълженията като съдия
или за други нарушения на съдиите се налагат следните наказания:
5.1.1 Предупреждение. В случай на повторно предупреждение преди от момента
на първото да е изтекла една година, на съдията се отнемат съдийските права за срок от
една състезателна година. При възстановяване на съдийските права се прилага
правилото на 4.2.7. от тази Наредба.
5.1.2 Отстраняване като съдия от състезание.
5.1.3 Отнемане на съдийски права за едно или повече състезания, за неопределен
срок или за точно определен срок.
5.1.4 Изключване от съдийската колегия.
5.1.5 Решение за наказанията по т.5.1.1, т.5.1.3 и т.5.1.4 се взимат от Съвета на
Съдийската колегия, решението по т.5.1.2. се взима от Директора на състезанието
съгласувано с Главния съдия и/или Председателя на Съвета на Съдийската колегия към
БФДС.
5.1.6 При изключване от съдийската колегия, изключените не се възстановяват
като съдии.
6. СЪДИЙСКИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПОРТЕН ЕКИП.
6.1 Образците на удостоверенията, съдийския спортен екип се утвърждават от УС
на БФДС.
6.2 Удостоверенията се издават от Съдийската колегия при БФДС.
7. ОТЧЕТНОСТ.
7.1 Съдиите се водят на отчет при Съдийската колегия при БФДС.
7.2 Всяко участие на съдия в това му качество в състезание се отразява в
съдийската книжка (Приложение 1). Също така в съдийската книжка се отразяват и
участията в семинари, полагането на изпити и други.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§1. Настоящата Наредба е приета с протокол от заседание на УС на БФДС от
18.01.2010 г. и влиза в сила от датата на приемането и.
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§2. Настоящата Наредба отменя всички съществуващи до тази дата други
правилници и наредби за дейността на Националната съдийска колегия към БФДС.
УС на БФДС
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