ПРАВИЛНИК
ЗА СЪДИЙСКАТА ДЕЙНОСТ НА
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

1.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1

С този правилник се определят:
• Устройството и дейността на Българската ветроходна съдийска колегия (БВСК);
• устройството и дейността на Националната ветроходна съдийска комисия (НВСК);
• устройството и дейността на Апелативната комисия на БФВ;
• устройството и дейността на Мерителната комисия на БФВ;
• правоспособността на съдиите (степени и специалности) и мерителите по ветроходство;
• редът и условията за придобиване, потвърждаване, промяна и прекратяване на
правоспособност за съдиите и мерителите по ветроходство;
• съдийските длъжности и редът за отчитане на съдийската дейност.
Съдийството на състезанията по ветроходство в Република България се извършва от
правоспособни съдии по ветроходство, които са членове на Българската ветроходна съдийска
колегия.

1.2

2.

БЪЛГАРСКА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ

2.1.1

Българската ветроходна съдийска колегия е доброволно обединение на всички лица, с постоянен
адрес на територията на Република България, които притежават правоспособност за съдия по
ветроходство или мерител по ветроходство.
Членовете на БВСК автоматично губят членството си при загубване на правоспособност за
съдия по ветроходство или мерител по ветроходство.

2.1.2
2.2

2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.4.1

В своята работа членовете на Българската ветроходна съдийска колегия трябва да:
• спазват Устава на БФВ;
• спазват принципите, залегнали в Олимпийската харта, Европейската харта за спорта,
Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
• участват в превенцията и контрола на употребата на допинг;
• спазват професионалната етика и опазват престижа на професията;
• прилагат и тълкуват компетентно и безпристрастно Състезателните правила по
ветроходство и други правила и документи на ISAF и на БФВ.
Българската ветроходна съдийска колегия се ръководи от Национална ветроходна съдийска
комисия (НВСК).
Националната ветроходна съдийска комисия има статут на постоянна комисия към
Управителния съвет (УС) на БФВ. Тя подпомага УС на БФВ в администрирането на съдийска
дейност в спорта ветроходство на територията на Република България.
В структурата на НВСК са включени следните подкомисии по специалности:
• Подкомисия за регатни съдии
• Подкомисия за протестни съдии
• Подкомисия за арбитри на вода
Територията на България се разделя на териториален принцип на три Регионални ветроходни
съдийски колегии, както следва:
• Регионална ветроходна съдийска колегия - Бургас, обхващаща области Бургас, Кърджали,
Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол;
• Регионална ветроходна съдийска колегия – Варна, обхващаща области Варна, Велико
Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен;
• Регионална ветроходна съдийска колегия – София, обхващаща области София-град,
Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен,
Пловдив, Смолян и Софийска област.

2.4.2
2.4.3
2.4.4

Регионалните ветроходни съдийски колегии се ръководят от Регионални съдийски комисии
(РСК), които подпомагат Националната ветроходна съдийска комисия в нейната дейност.
Мерителната комисия (МК) към НВСК се състои от всички мерители в България и има статут,
равен на този на регионална ветроходна съдийска колегия.
Устройството и дейността на всяка от регионалните ветроходни съдийски колегии и мерителната
комисия, както и на Апелативната комисия се уреждат с отделни правилници, който се
утвърждават от Националната ветроходна съдийска комисия.

2.5

Националната ветроходна съдийска комисия има следните права:
• Да прави предложения пред УС на БФВ по всякакви въпроси, засягащи ветроходството,
ветроходната съдийската дейност и провеждането на ветроходни състезания на територията
на Република България;
• Да присъжда пожизненото звание „Почетен съдия по ветроходство” на съдии със
значителен принос в организацията и осъществяването на съдийската дейност в България;
• Да присъжда ветроходни съдийски степени и да отнема такива;
• Да предлага за одобрение от УС на БФВ кандидатурите на съдии, кандидатстващи за
присъждане на международна степен от ISAF;

2.6

Националната ветроходна съдийска комисия има следните задължения:
• Да води картотека на съдиите по ветроходство, членуващи в Българската ветроходна
съдийска колегия;
• Да организира и провежда програма за подготовка на нови съдии и за повишаване на
квалификацията на съдиите по ветроходство, включително и за придобиване на
международна степен;
• Да организира семинари и да провежда изпити за съдии по ветроходство;
• Да утвърждава Ръководител на проява, Главен регатен съдия на състезание, Главни регатни
съдии на полигони и Председател и членове на Протестна комисия за всички състезания от
първа категория от Спортния календар на БФВ.
• Да събира и анализира информацията за съдийството на проведените ветроходни
състезания, да предприема действия и да предлага на УС на БФВ мерки за подобряване и
усъвършенстване на съдийската дейност и на ветроходната дейност у нас;
• Да публикува в уеб-страницата на БФВ списък на правоспособните съдии по ветроходство
и да го актуализира;
• Да възлага на РСК задачи, свързани с извършване, подобряване и усъвършенстване на
съдийската дейност;
• Да възлага на МК задачи, свързани с извършване, подобряване и усъвършенстване на
дейността на мерителите;
• Да извършва и други дейности, които се възлагат от УС на БФВ.

2.7

Мандатът на Националната ветроходна съдийска комисия е с продължителност 1 година. Броят
на мандатите е неограничен.

2.8

Членове на националната ветроходна съдийска комисия са:
• Председателите на Регионалните ветроходни съдийски комисии;
• Председателят на Апелативната комисия;
• Председателят на Мерителната комисия;
• Председателите на Съдийските подкомисии по специалности;
Председателите на Съдийските подкомисии по специалности се определят на първото заседание
на НВСК, като се избират измежду съдиите с международна съдийска степен, присъдена от
ISAF, които имат постоянен адрес на територията на Република България, а при липса на такива
съдии измежду националните съдии с неоспорим опит и авторитет.
Член на НВСК напуска нейния състав при:
• освобождаването му от длъжност Председател на РСК, Председател на Апелативната
комисия, Председател на Мерителната комисия или Председател на Съдийските
подкомисии по специалности;
• подаване на писмена оставка;
• трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си.
Напусналият член на НВСК се заменя с друг в съответствие с чл. 2.8.
НВСК се събира на редовни присъствени заседания най-малко 2 пъти в годината.
Заседанията на НВСК се свикват от Председателят на НВСК или от упълномощен от него член
на НВСК. Председателят на НВСК е длъжен да свика заседание на НВСК при необходимост или

2.8.1
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2.8.3
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2.11.2

2.11.3
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2.12.2

2.12.3
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2.14

по писмено искане на 1/3 от нейните членове. Ако в последния случай председателят не свика
заседанието в 7-дневен срок, то се свиква от УС на БФВ.
Насрочването на заседание и предложения дневен ред се съобщават от Председателя на НВСК
на нейните членове не по-късно от 3 дни преди заседанието.
Заседанията могат да бъдат присъствени или конферентни.
Присъствени заседания
Свикването на присъствено заседание става чрез писмено уведомяване по обикновена или
електронна поща.
Съобщението за насроченото заседание, заедно с всички материали за него трябва да бъдат
получени от членовете на НВСК най-малко 7 дни преди заседанието.
Заседанието се счита за законно, ако в него участват повече от половината от членовете на
НВСК. Участващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия
заседанието. Ако не може да се осигури участието на необходимия брой членове, заседанието се
отлага и се свиква отново по реда на т. 2.10.1 и 2.10.2 от този Правилник.
Заседанията на НВСК са закрити, освен ако комисията не реши обратното. Членовете на РСК
могат да присъстват на заседанията на НВСК с право на съвещателен глас.
Право на гласуване при вземането на решение имат всички членове на НВСК, които не са
участвали във вземането на обжалваното решение. Гласуването на член, участващ конферентно,
се отразява в протокола за заседанието.
Решенията на НВСК се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на участващите в
заседанието членове с право на глас.
Всеки член на НВСК има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощия.
При равенство на гласовете, Председателят на комисията има право на втори, решаващ глас.
Конферентни заседания
Провеждащият конферентно заседание задължително се свързва чрез електронна поща със
всички членове на комисията, имащи право на глас по т. 2.10.5 и им изпраща всички налични
материали, отнасящи се до разглеждания въпрос.
В срок от 30 дни членовете трябва да изпратят на Провеждащия заседанието (с копия до
останалите членове на комисията) своите мнения и да го уведомят за начина, по който биха
гласували по въпроса, ако той би бил разглеждан на присъствено заседание.
Провеждащият анализира и обобщава получените отговори и предлага становище и проект за
решение. Ако няма сериозни мотивирани възражения срещу него и категорично настояване за
присъствено разглеждане на това решение от някой член(ове) на комисията, становището и
проектът за решение се считат за приети от НВСК.
Точки 2.10.5, 2.10.6, 2.10.7 и 2.10.8 по-горе важат и при вземането на решения при конферентни
заседания.
За всяко заседание на НВСК се води протокол, в който се вписват: датата, имената на
присъстващите членове и на външните лица, дневния ред, обсъжданите въпроси, предложенията
за решения и предложилите ги, резултата от гласуването и взетите решения. Становищата
задължително се вписват в протокола, когато са свързани с отрицателен вот. Протоколът се
подписва от протоколиращия и от председателстващия заседанието.
Провеждащият конферентно заседание архивира в електронен вид цялата кореспонденция с
всички членове на НВСК. Ако заседанието не се провежда от Председателят на НВСК,
Провеждащият изпраща незабавно тази архива на Председателя.
Становищата и взетите решения се вписват в протокола на следващото присъствено заседание,
като се отбелязва, че са постигнати по конферентен начин.
Решенията на НВСК могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред УС на БФВ от всяко
заинтересовано лице.
УС на БФВ отменя решенията на НВСК, ако те противоречат на закона, на Устава на БФВ или на
Олимпийската харта, Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за
насилието и лошото поведение.
НВСК избира секретар на НВСК, който може и да не е неин член. Неговите права, задължения и
функции се определят от НВСК.
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3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

3.1.1

Националната ветроходна съдийска комисия избира измежду членовете си Председател на
НВСК за срок (мандат) от 1 година. Председателят на НВСК може да бъде избиран неограничен
брой пъти.
Председателят на НВСК трябва да притежава международна съдийска степен, присъдена от
ISAF, или да бъде национален съдия по ветроходство.
Изборът на Председател на НВСК се извършва на първото заседание на НВСК, което следва да
се провежда до 30 Април на всяка календарна година.
Председател на НВСК се утвърждава от УС на БФВ.

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

Председателят на НВСК:
• внася в УС на БФВ предложенията на НВСК;
• участва в заседанията на УС на БФВ;
• Ръководи заседанията на НВСК.

3.3

Председателят на НВСК напуска нейния състав при:
• освобождаването му от длъжност Председател по решение на НВСК;
• загубване на степента “Национален съдия по ветроходство;
• подаване на писмена оставка;
• трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си.

4.

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

4.1

Апелативната комисия разглежда и решава подадени жалби, потвърждава или коригира решения
на протестни комисии по тяхно искане или издава тълкувателни решения по искания за
тълкуване, свързани с прилагането на Състезателните правила по ветроходство (RRS). В
своята работа Апелативната комисия се ръководи от предписанията на ISAF, свързани с
прилагането на Състезателните правила по ветроходство (RRS) като изпълнява задълженията
на Национална институция по смисъла на Състезателните правила по ветроходство (RRS 70 и
71).
Апелативната комисия се състои от 7 члена. Съставът и се определя от НВСК, като включва
съдиите с международна съдийска степен, присъдена от ISAF, които имат постоянен адрес на
територията на Република България, а при липса на достатъчен брой такива съдии включва и
национални съдии с неоспорим опит и авторитет.
Мандатът на Апелативната комисия е 2 години. Членовете на Апелативната комисия може да
бъдат избирани неограничен брой пъти.
Член на Апелативната комисия се изважда от нейния състав при:
•
загубване на статута, посочен в чл. 4.2. от този Правилник;
•
подаване на оставка;
•
трайна физическа невъзможност да изпълнява задължения си като член на Апелативната
комисия.
Апелативната комисия избира председател измежду своите членове за срок, равен на нейния
мандат.
Изборът на председател се извършва на първото заседание от мандата на Апелативната комисия.
Изборът се провежда под председателството на най-възрастния член на комисията, присъстващ
на заседанието.
Председателят на Апелативната комисия трябва да притежава международна съдийска степен,
присъдена от ISAF, а при липса на член на Апелативната комисия с международна степен, да
бъде национален съдия по ветроходство с неоспорим опит и авторитет.
Председателят на Апелативната комисия я свиква на заседание след приключване на
процедурите съгласно Приложение F от СПВ. В срок до 6 месеца след подаването на
жалбата/искането комисията трябва да се произнесе.
Решенията на Апелативната комисия по жалби се вземат с консенсус от присъствалите членове
и не подлежат на обжалване.
Председателят на Апелативната комисия напуска нейния състав при отпадане на основанието за
членство съгласно чл.4.4.
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4.7
4.8.

5.

СЪДИЙСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (СТЕПЕНИ И СПЕЦИАЛНОСТИ); МЕРИТЕЛИ.
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6.5

6.6

6.7

Всички членове на Българската ветроходна съдийска колегия подлежат на картотекиране при
условията и по реда на този Правилник.
Съдийски степени по ветроходство:
Съдийски степени по възходящ ред са:
• “Съдия по ветроходство”;
• “Национален съдия по ветроходство”;
• “Международен съдия по ветроходство”.
Съдийските степени се присъждат, потвърждават и отнемат, както следва:
• “Съдия по ветроходство” - от съответната РСК;
• “Национален съдия по ветроходство” - от НВСК;
• “Международен съдия по ветроходство” – от ISAF.
Степента “Съдия по ветроходство” присъдена от РСК е валидна за цялата територия на
Република България.
В съответствие с класификацията на ISAF за степента „Национален съдия по ветроходство” има
следните специалности:
• „Национален регатен съдия” (NRO);
• „Национален протестен съдия” (NJ);
• „Национален арбитър” (NU).
Степента “Мерител по ветроходство” се присъждат от Мерителната комисия и се потвърждават
от НВСК. Степента “Международен мерител по ветроходство” (IM) се присъждат от ISAF.
Всеки съдия по ветроходство, на който бъде присъдена по-висока съдийска степен по
специалност, запазва за срока на новата степен правата си за по-долните степени и специалности,
които вече притежава.
При загубване на правоспособност за дадена съдийска степен и/или специалност, автоматично се
ползват правата на по-долната степен и специалности за нов пълен срок за атестиране.
Със загубване на правоспособност като “Съдия по ветроходство” или “Мерител по
ветроходство” лицето губи съдийските си права и може да ги придобие отново по общия ред,
предвиден в този правилник.
Съдийските степени и специалности, и редът за придобиване, потвърждаване, промяна и
прекратяване на правоспособност за съдия по ветроходство са дадени в Приложение А, което е
неразделна част от настоящия правилник.
СЪДИЙСКИ ДЛЪЖНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРОЯВИ
Съдийските длъжности, изискванията към тях и редът за отчитане на съдийството, както и
задълженията на организаторите на прояви за успешно провеждане на съдийството, са дадени в
Приложение Б, което е неразделна част от настоящия правилник.
Главните регатни съдии, Председателите на Протестна комисия за всички състезания от
Спортния календар на БФВ трябва да бъдат съдии с неоспорим авторитет и опит.
Организаторите на състезанията от Спортния календар на БФВ са длъжни в срок не по-малко от
три месеца преди проявата да публикуват Известие за състезанието на страницата на БФВ.
Организаторът трябва да назначи за своя сметка регатна комисия и протестна комисия и
арбитри на вода.
За национални първенства и за международни състезания, съгласувано с РСК на територията, на
която се провежда проявата, в срок до 31.03. всяка година организаторите са длъжни да
изпращат за утвърждаване от НВСК на конкретни поименни предложения за български съдии титуляри и резерва за всеки ръководен пост, за който трябва да има назначение: Ръководител на
проява, Главен регатен съдия на състезание, Главни регатни съдии на полигон, Председател на
Протестна комисия и членове на Протестна комисия за съответното състезание.
При необходимост промени могат да се извършват най-късно 2 седмици за националните
първенства и за международните състезания след съгласуване с НВСК, а за останалите прояви 1
седмица преди съответната проява след съгласуване със съответната РСК.
При невъзможност от страна на организатор на проява от Спортния календар на БФВ да посочи
и/или осигури съдии в определения по-горе срок, или определените не се явят, то за сметка на
организатора НВСК трябва да осигури необходимите съдии за ръководните постове на
националните първенства и за международните състезания, а РСК на територията, на която се
провежда проявата, трябва да осигури останалите необходими съдии.
Главният съдия на всяко състезание от Спортния календар на БФВ е длъжен в 7-дневен срок
след приключване на състезанието да изпрати на НВСК отчетен формуляр по образец определен
от НВСК.
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6.8

Председателят на Протестната комисия или на Жури на всяко състезание от Спортния календар
на БФВ е длъжен в 7-дневен срок от приключване на състезанието да изпрати на НВСК отчетен
формуляр по образец, определен от НВСК.

6.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1
6.2

Въпроси, неупоменати в този Правилник, се решават от Управителния съвет на БФВ.
Този Правилник е приет от НВСК на 19.02.2006 г.и е утвърден от Управителния съвет на БФВ на
26.02.2006 г. и отменя всички предходни правилници и разпоредби на БФВ, регламентиращи
съдийската дейност по ветроходство. Правилникът е изменен и допълнен от НВСК на 22.03.2009
г. и е утвърден от Управителния съвет на БФВ на 10.04.2009 г. Правилникът е изменен и
допълнен от НВСК на 13.03.2010 г. и е утвърден от Управителния съвет на БФВ на 20.05. 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
А1.
1.

2.

3.

4.

5.

А2.
1.

СТЕПЕН “СЪДИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”
Степента “Съдия по ветроходство” се присъждат на пълнолетно лице, което:
• практикува ветроходен спорт;
• притежава физическа възможност за изпълнението на съдийските задължения;
• преминал е подготовка в курс за присъждане на степента “Съдия по ветроходство”;
• издържал е успешно изпит за присъждане на степента “Съдия по ветроходство”;
• има необходимата практика, придобита по реда на чл. А1.2. от този Правилник.
Освен успешно издържан изпит за присъждане на степента “Съдия по ветроходство” кандидатът
трябва за период не по-дълъг от две години да е преминал практика в регатните комисии на поне
четири състезания от спортния календар на БФВ.
За кандидат, изпълнил изискванията по чл.А1.1 и чл.А1.2 от Приложение А към настоящия
правилник, съответната РСК изготвя протокол за присъждане на степента “Съдия по
ветроходство”, в който се посочват неговите лични данни и данните за изпълнението на
изискванията по чл.А1.1 и чл.А1.2 от Приложение А към настоящия правилник. Копие от
протокола за присъждане на степента “Съдия по ветроходство” и резюлираната молба съгласно
Приложение А3 т.8 се изпраща на НВСК за издаване на съдийска книжка в съответствие с
Приложение Б 6.1. НВСК издава съдийската книжка, изпраща я на РСК и включва съдията в
списъка на регатния персонал в страницата на БФВ в Интернет.
На всеки четири години след придобиване на степента “Съдия по ветроходство” съдията трябва
да бъде атестиран, за да потвърди степента. За целта в този период той трябва да е:
• участвал в семинар, организиран от РСК;
• участвал през предходните четири години в съдийските комисии на четири състезания от
спортния календар на БФВ;
При отсъствие на отрицателни отзиви за атестирания съдия в отчетите на Главните съдии и на
Председателите на Протестните комисии на състезанията, в които е участвал, на данни за груби
грешки при прилагането на Състезателните правила по ветроходство, или на данни за
непристойно поведение, РСК потвърждава степента му “Съдия по ветроходство” за нов срок от 4
години, изготвя протокол за потвърждаване на степента “Съдия по ветроходство” и отразява
потвърждението на степента в съдийската книжка на съдията. Копие от протокола за
потвърждаване на степента “Съдия по ветроходство” и резюлираната молба съгласно
Приложение А3 т.8 се изпраща на НВСК. НВСК публикува потвърждаването на степента в
списъка на регатния персонал в страницата на БФВ в Интернет.
СТЕПЕН “НАЦИОНАЛЕН СЪДИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”
Степента “Национален съдия по ветроходство” се присъжда на лице, което:
• практикува ветроходен спорт;
• притежава физическа възможност за изпълнението на съдийските задължения;
• има присъдена съдийска степен “Съдия по ветроходство”;
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2.

3.

4.

• в последните четири години в качеството на съдия по ветроходство е участвало в регатни
или в протестни комисии в поне четири състезания от Спортния календар на БФВ като в
поне три от тях е било на различни ръководни длъжности в регатната комисия, а именно:
времеизмервач, овеховащ състезателното разстояние, главен секретар, заместник главен
съдия на полигон, или е било член на Протестна комисия;
• е участвало в семинар по специалност, организиран от НВСК и успешно е издържало изпит
за присъждане на степента
“Национален съдия по ветроходство” за съответната
специалност;
Когато лицето отговаря на изискванията на чл.А2.1 от Приложение А към настоящия правилник,
и при отсъствие на отрицателни отзиви за него в отчетите на Главните съдии и на
Председателите на Протестните комисии на състезанията, в които е участвал, на данни за груби
грешки при прилагането на Състезателните правила по ветроходство, или на данни за
непристойно поведение, съдията по ветроходство попълва предвидения в Приложение А3 т.8
формуляр за присъждане на степента „Национален съдия по ветроходство” по съответната
специалност и прилагайки своята съдийска книжка, го предава на председателя на съответната
РСК. РСК прави мотивирано предложение пред НВСК за присъждане на степента “Национален
съдия по ветроходство” по съответната специалност. След обсъждане НВСК взема решение с
обикновено мнозинство от членовете на НВСК, като при положителен вот определя и
специалността в съответствие с т.5.3 от Правилника за съдийската дейност на БФВ. По
изключение решението на НВСК за присъждане на степента “Национален съдия по
ветроходство” по съответната специалност, при доказани качества на кандидата, може да се
вземе и без мотивирано предложение от РСК, като при това се изисква квалифицирано
мнозинство от 2/3 от членовете на НВСК. НВСК присъжда степента “Национален съдия по
ветроходство” с определената специалност, отразява престепенуването в съдийската книжка на
съдията, и отразява промяната на степента и специалността в списъка на регатния персонал,
публикуван в страницата на БФВ в Интернет.
На всеки четири години след придобиване на степента “Национален съдия по ветроходство”
съдията трябва да бъде атестиран, за да потвърди степента и/или специалността си. За целта той
трябва да е:
• участвал в семинар, организиран от НВСК;
• участвал през предходните четири години в съдийските комисии или като член на
Протестна комисия в поне четири състезания от Спортния календар на БФВ като в поне три
от тях е било на различни ръководни длъжности в регатната комисия или е бил член или
председател на Протестна комисия;
Когато съдията отговаря на всички изисквания на чл.А2.3 от Приложение А към настоящия
правилник и при отсъствие на отрицателни отзиви за него в отчетите на на Главните съдии и на
Председателите на Протестните комисии на състезанията, в които е участвал, на данни за груби
грешки при прилагането на Състезателните правила по ветроходство, или на данни за
непристойно поведение, попълва предвидения в Приложение А3 т.8 формуляр за потвърждаване
на степента „Национален съдия по ветроходство” по съответната специалност и прилагайки
своята съдийска книжка, го предава на председателя на съответната РСК. След обсъждане НВСК
взема решение с обикновено мнозинство от членовете на НВСК за потвърждаване на степента
“Национален съдия по ветроходство” със съответната специалност съгласно т.5.3 от Правилника
за съдийската дейност на БФВ за срок от 4 години, отразява своето решение върху формуляра и
съдийската книжка и публикува потвърждението в списъка на регатния персонал в страницата
на БФВ в Интернет.

А3.

РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА СЪДИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО

1.

Курсове за присъждане на степента “Съдия по ветроходство” се организират и провеждат от РСК
по програма, утвърдена от НВСК.
Курсове за присъждане на степента “Национален съдия по ветроходство” се организират и
провеждат от НВСК.
Всеки изпит за присъждане на съдийска степен се провежда от тричленна комисия, назначена от
НВСК, в която задължително участвува най-малко един неин представител.
След приключването на изпита и оценяването на отговорите, изпитните протоколи, подписани от
членовете на изпитната комисия, заедно с тестовете на кандидатите се изпращат в НВСК, която в
7 дневен срок се произнася по редовността на изпита.

2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

За всеки член на БВСК се попълва личен регистрационен картон по образец, определен от
НВСК.
На всеки член на БВСК се издава съдийска книжка по образец, определен от НВСК.
В 7-дневен срок РСК уведомяват НВСК за всички настъпили промени в състава и степените на
членовете на РВСК.
За присъждане или за потвърждаване на съдийска степен, лицето трябва да подаде писмена
молба по образец, определен от НВСК, както следва:
• за степен “Съдия по ветроходство” до съответната РСК;
• за степен “Национален съдия по ветроходство” до НВСК.
НВСК и РСК разглеждат молбите на първото си заседание след получаването им и вземат
решения по тях, като уведомяват съдиите за своето решение в 7-дневен срок.
НВСК трябва постоянно да актуализира списъка на членовете на БВСК с техните степени и
своевременно да го публикува в страницата на БФВ в Интернет.
Национален съдия по ветроходство, който до изтичане на валидността на съдийската си степен
не е изпълнил изискванията на чл.А 2.3 от настоящия правилник губи своята степен. В този
случай той автоматически получава степента “Съдия по ветроходство” за следващия 4 годишен
период.
Регионален съдия по ветроходство, който до изтичане на валидността на съдийската си степен не
е изпълнил изискванията на чл.А 1.4 от настоящия правилник губи своята съдийска
правоспособност. В този случай той се заличава от състава на БВСК и губи своите права като
може да ги придобие отново по общия ред, предвиден в този правилник.
В рамките на една календарна година членовете на БВСК с международен съдийски статут
трябва да участват в поне едно състезание от Спортния календар на БФВ.
На членовете на НВСК, чиято международна съдийска степен не е подновена от ISAF за следващ
период от 4 (или 2) години (считано от датата на изтичането на международния статут), се
присъжда за следващия 4 годишен период степента “Национален съдия по ветроходство” със
специалностите по т.5.3 от Правилника за съдийската дейност на БФВ
Всеки съдия недоволен от решението на НВСК има право да подаде жалба до УС на БФВ. До
решаване на жалбата съдийските му права се запазват, но участието в прояви в този период няма
да се зачита за покриване на съответните изисквания.
При допуснати нарушения на основните норми на поведение на членовете на Българската
ветроходна съдийска колегия, както и при груби нарушения на Състезателните правила по
ветроходство, Националната съдийска комисия може да проведе разследване, в резултат на
което да наложи едно от следните наказания за всяко отделно нарушение:
• Отнемане на ветроходна съдийска и/или мерителска степен за срок от 1 месец до 2 години;
• Лишаване завинаги от съдийски/мерителски права и заличаване от състава на Българската
ветроходна съдийска колегия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
РЕГАТЕН ПЕРСОНАЛ (RACE PERSONNEL); СЪДИЙСКИ ДЛЪЖНОСТИ И
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЪДИЙСТВОТО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРОЯВИ
Изложената по-долу структура е препоръчителна само при назначаването на регатна комисия по т. Б1.
Функциите на членовете на регатните комисии, протестните комисии, обмерните комисии и на
регатните офиси са минимално задължителното като тяхна дейност. Главният регатен съдия и
Председателят на Протестната комисия могат да поставят и други задачи на членовете на техните
комисии и на подчинените им съгласно Състезателните правила по ветроходство.
Задълженията на организаторите на прояви по т. Б6 са задължителни. Неспазването може да доведе до
санкции от УС на БФВ по предложение на НВСК.
Б1.

Организатор (Organizing Authority)
Ръководител на проява (Regatta Chairman):
• Ръководителят на проява е лице, натоварено с цялостната организация, ръководство и
провеждане (във и извън водата) на дадена проява от Спортния календар на БФВ;
• за ветроходно състезания от Спортния календар на БФВ от първа категория той се назначава
от УС на БФВ по предложение на НВСК.
• при състезания от Спортния календар на БФВ от втора категория тази длъжност може да се
съвместява с някоя от длъжностите: “Главен съдия” или “Председател на Протестна
комисия”, ако лицето е съдия с международен статут или национален съдия. В този случай
РСК утвърждава лицето по предложение на организатора на проявата.

Б2.

Регатна комисия (Race Committee)

1.

Главен регатен съдия на състезанието (Principal Race Officer):
• Назначава се, когато за провеждане на ветроходно състезание от Спортния календар на БФВ
са необходими повече състезателни полигони.
• натоварен е с цялостната организация, ръководство и провеждане на състезанието “на вода”
и поддържа тясна връзка с Ръководителя на проявата;
• надзирава всички състезателни полигони и поддържа връзка с всички Главни регатни съдии
на полигони;
• има последната дума при вземането на решения за цялостното провеждане на състезанието
и/или на отделните гонки като например дали метеорологичните условия са подходящи за
състезаване и т.н.;
• трябва да е международен регатен съдия (IRO) или национален регатен съдия (NRO) с
неоспорим опит и авторитет.

2.

Главен регатен съдия на полигон (Race Officer):
• Отговаря изцяло за дейността на регатната комисия на полигона ;
• назначава се, когато за провеждане на ветроходно състезание от Спортния календар на БФВ
са необходими повече състезателни полигони;
• натоварен е с цялостната организация, ръководство и провеждането на гонките на неговия
полигон;
• взема решения спрямо лодките на следстартовата страна на стартовата линия (ОCS) в
момента на или през минутата преди стартовия сигнал, за промени на състезателното
разстояние;
• ръководи стартовата процедура непосредствено от стартовия съдийски кораб и персонално
отговаря за коректността й;
• избира и обучава екипа от регатни съдии, с които ще работи, в съответствие с препоръките
на НВСК и на изискванията на настоящия правилник, определя длъжността и задълженията
им и ги освобождава при необходимост;
• при избора на лицата, заемащи ръководни длъжности в екипа, той трябва лично да се убеди,
че те имат необходимата съдийска правоспособност за длъжността, която ще заемат;
• представлява ръководената от него регатна комисия на протестните изслушвания, но може
да определи за това свой представител;
• трябва да е международен регатен съдия (IRO) или национален регатен съдия (NRO);
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•

при един полигон Главния регатен съдия на полигона е Главен регатен съдия на
състезанието.

3.

Заместник главен съдия на полигон (Deputy Race Officer):
При необходимост се назначава от Главния регатен съдия на полигона и по всяко време може
след разпореждане от главния регатен съдия на полигон да изпълнява всяка от неговите
функции. Трябва да е международен съдия, национален съдия или съдия по ветроходство;

4.

Помощник главен регатен съдия на полигон (Assistant Race Officer):
При необходимост се назначава от Главния регатен съдия на полигона и има следните задачи:
• Ръководи регатния екип на “овехования” край на стартовата линия като дублира работата на
регатния екип на стартовия съдийски кораб в рамките на указанията дадени му от главния
регатен съдия на полигона;
• помага на главния регатен съдия на полигона при разпознаването на лодките на
следстартовата страна на стартовата линия в момента на или през минутата преди стартовия
сигнал и му докладва за това;
• Трябва да е международен съдия, национален съдия или съдия по ветроходство;

5.

Зрителен сигнализатор на старта (Signals Officer): (Flags): или RMT-flags, където (RMT - Race
Management Team)
• Отговаря за осигуряването и функционирането на необходимите материали за зрителни
сигнали и на средствата за тяхното показване;
• инструктира и обучава лицата, които ще си служат с горните материали и средства;
• носи отговорност за правилното изпълнение на стартовата процедура, така както е описана в
Състезателните инструкции, посредством подходящи флагове и фигури, които са готови за
вдигане, сваляне или навиване в точния момент;
• работи под заповедите на Главния регатен съдия на полигона и е тясно зависим от
времеизмервача на старта.

6.

Звуков сигнализатор на старта (Gunner) (Sound Signals) или RMT-Sound Signals
• Отговаря за всички звукови сигнали, съпровождащи зрителните сигнали и е тясно зависим
от времеизмервача на старта;
• може да помага при наблюдението на старта, следейки за лодки на следстартовата страна на
старта в момента на или през минутата преди стартовия сигнал.

7.

Времеизмервач на старта (Time Keeper): RMT-Time Keeper
Oтговаря за точното времеизмерване.

8.

Записващ на старта (Recorder): RMT-Recorder
Препоръчва се да има дубльор в съдийската лодка на “овехования” край на стартовата линия.
• Отговаря за писмената работа на вода;
• записва състезателите, които се заявяват на старта и цялата стартова процедура;
• записва информацията, която се разменя между Главния съдия на полигона и останалия
регатен персонал, свързана със: отчети за скоростта на вятъра, пеленги към знаците,
нарушения на правилата от състезателите, забелязани протестни флагове, наказателни
завъртания (едно завъртане или две завъртания) и при това с отбелязано време, както и всяка
друга информация, посочена за записване от Главния съдия на полигона;
• отговаря за точното и пълно записване на всички лодки, разпознати от Главния съдия на
полигона и/или от упълномощен от него на следстартовата страна на стартовата линия в
момента на или през минутата преди стартовия сигнал, както и на информацията дали тези
лодки са изпълнили RRS 30.1, или ще бъдат наказани по RRS 30.2, или ще бъдат
дисквалифицирани по RRS 30.3;
• показва номерата на лодките, които са дисквалифицирани, ако е сигнализирано общо
отзоваване или гонката е изоставена.

9.

Записващи на финала и дубльор на “овехования” край на финалната линия, ако съдийския съд на
старта няма да изпълнява ролята и на финален съд.

10.

Овеховащ състезателното разстояние (Course Setter):
• Отговаря за правилното разставяне на състезателното разстояние като следва указанията на
Главния съдия на полигона относно време/разстояние и компасни пеленги;
• отговаря за бързи промени на състезателното разстояние.

11.

Комендант (Beach Master):
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•
•
•
•
•
12.

Отговаря за реда и безопасността на брега;
осигурява подреденото и организирано пускане на лодките във водата и изваждането им от
водата;
осигурява правилното заемане на определените места за лодките;
дава съвети къде може да се получи помощ за ремонт и подмяна на материалната част;
прави проверки свързани с безопасността във водата като отбелязва кой е и кой не е излязъл
на вода, кой не се е върнал от водата и т.н.

Регатен персонал по знаците.
• НВСК препоръчва броя на регатните съдии в регатната комисия на даден полигон да
зависи от броя на състезаващите се яхти.

Б3.

Протестна комисия (Protest Committee).

1.

Членовете на Протестна комисия извършват следните съдийски дейности:
• изслушване и решаване на протести и на искания за обезщетения;
• решаване на въпроси, свързани с право на участие и с обмерни несъответствия на лодки;
• на вода извършват наблюдения и санкционират за нарушения на Състезателните правила.

2.

Председател на Протестна комисия (Chairman of a Protest Committee).
• Трябва да е международен протестен съдия (IJ) или национален протестен съдия (NJ);
•
Назначава се от НВСК за състезанията от Спортния календар на БФВ от първа категория и
от РСК за състезанията от Спортния календар на БФВ от втора категория;

3.

Член на Протестна комисия (Member of a Protest Committee).
Трябва да е международен съдия, национален съдия или съдия по ветроходство.

4.

За националните първенства Главният регатен съдия и Председателя и членовете на Протестната
комисия се утвърждават от НВСК. Членовете на Протестната комисия трябва да са от трите
РВСК, а при невъзможност – от поне две от тях.

Б.4

Обмерна комисия (Measurement Committee)

1.

Главен мерител (Chief Measurer):
•
Организира и ръководи дейността по обмера на дадено състезание;
•
Отговаря изцяло за дейността на мерителите, която ръководи;
•
Избира и обучава екипа от мерители, с които ще работи, в съответствие с препоръките на
НВСК и на изискванията на настоящия правилник, определя задълженията им и ги
освобождава при необходимост;
•
Трябва да е международен мерител (IM) или мерител.

2.

Мерител (Measurer) – трябва да притежава специалност “Мерител”.

3.

НВСК препоръчва при липса на “Мерители” като такива да се назначават технически лица,
определени от МК за участие като мерители.

Б5.
1.

Б6.
1.
2.

3.

Регатен офис (Race Office)
Регатен секретар (Race Secretary):
• Организира и ръководи регатния офис;
• отговаря изцяло за дейността на екипа на регатния офис;
• избира и обучава екипа, с които ще работи, в съответствие с препоръките на НВСК и
на ограниченията на настоящия правилник, определя длъжността и задълженията им и
ги освобождава при необходимост;
• трябва да е национален съдия по ветроходство или съдия по ветроходство
Изисквания при определяне на ръководните съдии и ред на отчитането им
Главните регатни съдии, Председателите на Протестна комисия за всички състезания от
Спортния календар на БФВ трябва да бъдат съдии с неоспорим авторитет и опит.
НВСК препоръчва следното при определянето на Главните регатни съдии и членовете на
Протестните комисии за състезанията от Спортния календар на БФВ:
•
Протестната комисия да се състои от трима съдии, когато състезателния полигон е един;
•
Протестната комисия да се състои от пет съдии, когато състезателните полигони са повече
от един.
Организаторите на състезанията от Спортния календар на БФВ са длъжни в срок не по-малко от
три месеца преди проявата да публикуват Известие за състезанието на страницата на БФВ.
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4.
5.

6.

7.

8.

8.

Б.7
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Б.8
1.

2.

3.

Организаторът трябва да назначи за своя сметка регатна комисия, протестна комисия и арбитри
на вода (когато е уместно).
За национални първенства и за международни състезания, съгласувано с РСК на територията, на
която се провежда проявата, в срок до 31.03. всяка година организаторите са длъжни да
изпращат за утвърждаване от НВСК на конкретни поименни предложения за български съдии титуляри и резерва за всеки ръководен пост, за който трябва да има назначение: Ръководител на
проява, Главен регатен съдия на състезание, Главни регатни съдии на полигон, Председател на
Протестна комисия и членове на Протестна комисия за съответното състезание.
При необходимост промени могат да се извършват най-късно 2 седмици за националните
първенства и за международните състезания след съгласуване с НВСК а за останалите прояви 1
седмица преди съответната проява след съгласуване със съответната РСК.
При невъзможност от страна на организатор на проява от Спортния календар на БФВ да посочи
и/или осигури съдии в определения по-горе срок, или определените не се явят, то за сметка на
организатора НВСК трябва да осигури необходимите съдии за ръководните постове на
националните първенства и за международните състезания, а РСК на територията, на която се
провежда проявата, трябва да осигури останалите необходими съдии.
Главният съдия на всяко състезание от Спортния календар на БФВ е длъжен в 7-дневен срок
след приключване на състезанието да изпрати на НВСК отчетен формуляр по образец определен
от НВСК.
Председателят на Протестната комисия или на Жури на всяко състезание от Спортния календар
на БФВ е длъжен в 7-дневен срок от приключване на състезанието да изпрати на НВСК отчетен
формуляр по образец, определен от НВСК.
Удостоверяване на правоспособност
Официален документ за удостоверяване на правоспособност на съдия и/или мерител по
ветроходство е утвърдената от НВСК “Съдийска книжка”.
Съдийската книжка е официален документ отразяващ присъдената/потвърдена степен и
специалност в съответствие с т.5.2.1, т.5.3 и т.5.4 от Правилника за съдийската дейност в БФВ,
периода за който същата е присъдена/потвърдена, дейността на съдията/мерителя във
ветроходни прояви и участието му в различни форми на обучение.
Съдийската книжка се издава от НВСК, завежда се под номер в регистъра на НВСК и се
получава лично от съдията/мерителя срещу подпис в съответния изготвен от НВСК протокол за
приемане/предаване.
В разделите „Съдийска степен” и „Съдийско обучение” вписване, заверяване и подпечатване се
извършват както следва:
За степента „Съдия по ветроходство” – от съответната Регионална съдийска комисия (РСК);
За степените „Национален съдия по ветроходство” и „Международен съдия по ветроходство” –
от Националната ветроходна съдийска комисия (НВСК).
Вписванията в раздела „Участия в прояви” на съдийската книжка се правят съответно от
Главния регатен съдия или Председателя на протестна комисия или Международно жури и се
заверяват и подпечатват от организиращата институция. Участието на мерителя в качеството му
на такъв в различни ветроходни прояви се удостоверява от главния регатен съдия.
Отговорност за верността на вписаните факти носят съответните длъжностни лица.
Съдията/мерителят носи отговорност за своевременното представяне и съхранение на
съдийската книжка.
Периодичен личен отчет на съдиите и мерителите по ветроходство.
Всеки съдия по ветроходство е длъжен всяка година в срок до 15 януари да представи в
съответната РСК съдийската си книжка и да предаде актуално към момента фотокопие от
страниците на същата с отразени участия в прояви и обучение за предходната година (01.01 –
31.12). Фотокопието се проверява, подписва и подпечатва от председателя на РСК и е неразделна
част от личния картон на съдията.
В срок до 31 януари същата година председателите на РСК предават проверените, подписани и
подпечатани с печата на РСК фотокопията от съдийските книжки на националните съдии по
ветроходство на председателя на НВСК. Тези фотокопия се съхраняват от НВСК и са неразделна
част от личния картон на националния съдия.
Периодичният отчет на мерителите се организира и осъществява от председателя на мерителната
комисия като се отчитат специфичните особености на мерителската дейност. В срок до 15
януари всяка година всеки мерител по ветроходство е длъжен да представи на председателя на
мерителната комисия съдийската си книжка и актуално към момента фотокопие от страниците
на същата с отразени участия в прояви и обучение като мерител за предходната година (01.01 –
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31.12), както и при необходимост други документи, свързани с извършената от същия
мерителска дейност. Представеното фотокопие и други документи се проверяват, подписват и
подпечатват от председателя на Мерителната комисия и са неразделна част от личния картон на
мерителя.
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