
Решения на Съдийската комисия към БФТ към 21.12.2018 год. 

1. Да се провеждат най-малко два пъти годишно задължителни еднодневни 

опреснителни курсове за съдия на стол и главни съдии, на които действащите съдии да 

преминават изпит/тест/. Ако съдия не премине поне веднъж годишно опреснителен 

семинар и успешно теста, губи съдийските си права. 

2. Първите опреснителни курсове да бъдат на 9-10.03.2019 и на 16-17.03.2019. 

Градовете и часовете, ще бъдат обявени допълнително.  

3. Съдиите с международна категория да бъдат ангажирани и с поне един турнир 

от националния спортно-състезателен календар на който са длъжни да обучават нови 

съдии.  

4. На държавни първенства  и на държавни турнири, главният съдия да провежда 

среща със състезатели и треньори по отношение на съдийството и запознаване с 

правилата и кодекса на поведение на състезателите. 

5. Курсовете за получаване на лиценз за съдия на стол, ще се провеждат 

едновременно с турнир, на който бъдещите съдии, освен тест, да преминават 

практическо обучение и изпит.  

6. Курсовете за получаване на лиценз за главен съдия, ще се провеждат 

едновременно с турнир, на който бъдещите главни съдии да могат на практика да се 

запознаят с правата и задълженията си по време на турнир.  

7. Съдийската комисия направи промени в изискванията за преминаване в по-

висока категория и в заплащането на лицензите на съдиите и т.н. – отразени в Наредба 

към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно 

изискванията за придобиване на национална и международна категория „Съдия 

на стол“ или „Главен съдия“. 

8. Съдиите трябва да спазват изискването за облекло, като също така носят 

бадж/табелка, с името и длъжността. Съдийската комисия, ще потърси варианти за 

осигуряване /закупуване на еднакво облекло, в началото за всички главни съдии, 

работещи на държавни турнири и първенства. Общоприетото облеклото на Главния 

съдия е спортен панталон, фланелка с якичка/риза и тъмно син/черен пуловер. Дънки, 

анцузи и спортни екипи, не са разрешени. 

9. Относно наказания на съдии:                                                                                              

Наказанията на съдиите да се приемат с квалифицирано мнозинство /минимум 5 

гласа/ от Съдийската комисия. Не подлежат на отмяна и изменения. 

Наказания ще се налагат и не само при подаване на сигнали и жалби, а Комисията да 

се само сезира. При наличие на информация за грешки на съдия, да се проверява 

работата на съответния съдия. 

Намаляване на срока в който Съдийската комисия взима решение – 7 дни. Взетите 

решения за наказания влизат в сила и подлежат на предварително изпълнение, 

въпреки, че са с право на обжалване пред УС. 



При допуснати в системата грешки по вина на Главния съдия, същият да се наказва 

както следва: 

- 1-во нарушение – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
- 2-ро нарушение – ГЛОБА 100 ЛВ. 
- 3-то нарушение -  ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРАВАТА ДО ПРЕМИНАВАНЕ НА 
ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС. 
Съби Керемедчиев да въведе в системата Наказание на главен съдия. Наказаният да 

получава електронно съобщение с глобата, която дължи. 

10. Относно наказания на състезатели: 

Вписаните наказания в системата да не се виждат от всички потребители, а по 

възможност само техният брой. Съдържанието и описанието на наказанието да се 

вижда само от Главния съдия и от наказаните състезатели. 

Главните съдии да имат достъп до всички събрани наказателни точки от състезателите 

за времето на назначението си за даден турнир, а състезателите само до собствените 

си. 

В Доклада на главния съдия да се въведе точка „Поведение на състезатели и 

треньори/придружаващи лица“, където главните съдии да отбелязват проблемните 

състезатели, да се обобщава информацията и да се изпраща на назначените главни 

съдии. 

11. След изтичане на срока за заявяване Главният съдия да проверява броя на 

заявените състезатели за съответния турнир и да преценява дали определените дати 

на турнира по отношение на базата, с която разполага клубът, са достатъчни за 

провеждането му. В случай на съмнения и притеснения да отправи запитване до БФТ, 

за да се обявят промени достатъчно време преди началото на турнира. 

12. По Наредбата за състезанията по тенис: 

Уточняване на правилата за мачове без съдия на стол – изгубен белег. 

Въвежда се нов текст:  

Когато повторно при отсъждане, състезател не може да посочи белег, губи точката. 

Почивката между финалите поединично и на двойки трябва да е 30 минути, независимо от 

продължителността на финала поединично. 

Правилото за „щастливите губещи“ се запазва както досега, но при отказ на състезател от 

основна схема преди записването и изтеглянето на схемата, системата автоматично да 

вписва на негово място първия от списъка на LL. 

 



13. На Международни турнири /ITF и TE/, да се назначават квалифицирани съдии /дори и да не 

са местни/, както е определено в Наредбата за провеждане на състезания, а именно „най-

малко един съдия първа категория или по-висока“.  

В споразуменията си с клубовете-организатори федерацията да включи текст, че съдиите се 

избират съвместно от Главния съдия и Директора на турнира, а организаторът трябва да 

предвиди една двойна стая за съдии от друг град, ако се налага назначаването на такива. 

14. За държавните първенства и турнири Съдийската комисия назначава главния съдия и един 

асистент-главен съдия, следвайки принципа “поне един независим съдия”. Асистент главният 

съдия е длъжен да присъства на записването предишния ден и да работи като съдия на стол 

или съдия на клетка до приключване на турнира. 

За асистент главни съдии следва да се назначават млади, перспективни и развиващи се съдии, 

които да бъдат обучавани от главния съдия, или опитни съдии, които да помагат и да обучават 

по-неопитните главни съдии. 

Съдиите на клетка/стол на международните турнири за мъже и жени, главните съдии на 

международните турнири за юноши и девойки на ITF/TE, главните съдии и асистент главните 

съдии на държавните първенства и турнири се избират от цялата Съдийска комисия. 

15. Да се определят през 2019 год. отговорници за съдийството по региони съгласно 

районирането на БФТ /шест региона – София, Плевен, Пловдив, Хасково, Варна, Бургас/. 

Пробно да се изберат такива в три района, както следва: 

 за региони София – Плевен 
 за региони Пловдив – Хасково 
 за региони Варна – Бургас. 

През 2019 год. да се определят отговорностите и задълженията на регионалните отговорници 

и от 2020 да започнат да изпълняват функциите си. 

16. Проблемът “записване по телефона“: 

 на международни турнири – допуска се единствено за състезатели от друг град, които 
са заявени и приети за съответния турнир. Ако състезателят е в списъка Alternates, той 
задължително се записва НА МЯСТО при главния съдия. 

 Получилите WC задължително потвърждават участието си чрез е-mail или по телефона 
до Главния съдия. 

 на турнири от националния календар – допуска се единствено при платена такса по 
банков път или в брой, както е записано в Наредбата. 

 

17. За подобряване комуникацията и обмен на информация между членовете на Съдийската 

комисия и членовете на БФТ се въвежда процедура на информираност: 

Всеки назначен съдия (на стол или линия) на международен турнир извън България, следва да 

подава информация до Председателя на Съдийската комисия, която след преглед и редакция 

да се изпраща във вид на съобщения за публикуване на страницата на БФТ. 

 



18. Да се направи предложение към Учебния отдел на НСА  да въведе в учебната програма на 

студентите,  обучение за съдии.  

19. Всяка година поне веднъж Съдийската комисия да провежда Общо събрание. За 2019 г. 

най-подходящата дата е да съвпада с първия опреснителен семинар. 

20. На 07.12.2018 г. от 15 до 17 ч. ще се проведе среща между членове на Съдийската комисия 

за изготвяне на проект за нова хонорарна таблица, съобразена с приетите промени. Новата 

Хонорарна таблица да бъде представена на първото заседание на УС през 2019 год.  

21. Във връзка с писмото на Румен Василев до УС на БФТ Съдийската комисия няма да взима 

становище. Председателят на Съдийската комисия, ще изготви и представи на УС подробно 

писмо с конкретни отговори за всички обвинения. 

22.  До следващото заседание на Съдийската комисия, което се предвижда за 21.12.2018 г., 

председателят на Съдийската комисия да подготви информация за работата, вършена от 

отделните съдии в последните две години, с цел актуализиране на списъците на съдиите и 

техните категории. 

23. Всички членове на Съдийската комисия и главни съдии на държавни първенства и турнири 

да изпратят в срок до 15 декември своите забележки по работата в „онлайн“ системата, за да 

бъдат изпратени на Съби Керемедчиев. 

 

 

 


