Съдийски правилник на ББФ
1. Увод
Настоящият съдийски правилник (СП) дефинира статута на съдията по спортен
бридж към ББФ. Посочва правата и задълженията на съдиите, както и условията,
които трябва да изпълнява всеки член на ББФ за да може да изпълнява функцията
на съдия.
2. Съдия по спортен бридж
2.1. Съдия по спортен бридж може да бъде всеки редовен член на ББФ, който
притежава валиден съдийски лиценз.
2.2. УС на ББФ по предложение на СК определя правилата за издаване и
признаване на съдийски дипломи за категория – Приложение 1 и издаване и
отнемане на съдийски лицензи – Приложение 2.
2.3. Съдията отговаря за правилното прилагане и изпълнение на МПСБ,
регламента на състезанието и предписанията на УС на ББФ или на помощните
органи към него.
2.4. Задължние на съдията е да представя достойно ББФ, да бъде обективен, да
спазва МПСБ, регламентите на състезанията и предписанията на
федерацията, както и добрите обичаи. Специално се набляга на потдържане
на добра атмосфера и хигиенни условия по време на състезание, на помощта
към неопитните състезатели, както и опазването на бриджовия инвентар.
2.5. По време на състезанията, лицензирани или организирани от ББФ, съдията
представлява Федерацията. Неуважителното и обидно поведение с/у съдия се
санкционира от ДК. Организаторът е длъжен да опише подобни случаи в
доклада до ИД на ББФ с копие до ДК.
2.6. Съдията трябва да базира своите решения на МПСБ, регламента на
състезанието и предписанията на федерацията, мнението на свои колеги и
състезатели, както и да информира своевременно заинтересованите страни за
своето решение и за правото им на контестация (преглед).
2.7. В случаите на липса на съответни регулации, съдията взима своето решение
на базата на справедливостта или на базата на прецедентни случаи,
публикувани от ББФ, ЕБЛ или СБФ.
2.8. Всяко бриджово съдийско решение, с изключение на казусите, визирани в
П93Б3 на МПСБ, в които случаи АК може да препоръча на главния съдия да
промени решението си, може да бъде отменено от турнирната АК след
подаване на контестация от заинтерисованите страни, съгласно
предписанията. Контестацията не спира изпълнението на съдийското
решение.
2.9. Съдията има неотменното задлъжение да опише всеки случай на нарушаване
на правилата за етика и/или чистотата на играта и да информира организатора
и съответните органи на федерацията, чрез попълване на Регистъра на
съдийските решения.
2.10.Съдията не носи отговорност за грешки в решенията си, освен ако се докаже,
че той е действал недобросъвестно и в нарушение на предписания, или че не
е коригирал своя явна грешка съгласно предписания, или че е проявил груба
небрежност при изпълнение на задълженията си като неявяване на време или
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явяване в нетрезво състояние, в които случаи подлежи на дисциплинарно
наказание.
2.11.В случаите на протеворечиви показания от заинтересованите страни и липсата
на достатъчни доказателства турнирните АК и ДК към ББФ дават достоверност
на изложението на съдията, който в конкретния случай е действал като
представител на федерацията.
3. Съдийстване на състезания
3.1. Състезанията по спортен бридж, организирани от или под егидата на ББФ, се
съдийстват единствено от правоспособни съдии по спортен бридж,
притежаващи валиден лиценз и вписани в регистъра на съдиите към ББФ.
3.2. Възлагането на съдийски функции е в правомощията на организатора на
състезанието. Всеки организатор може да избира съдия, който е вписан в
съдийския регистър на ББФ. Допуска се избор и на чуждестранни съдии, но
след одобрение на СК на ББФ. В тези случаи организаторът е длъжен да
назначи лицензиран изчислител от регистъра на съдиите. Организаторът
заплаща съдийските хонорари и командировъчни съгласно Приложение 3.
3.3. Възлагането и изпълнението на съдийски функции без валиден лиценз е в
ущърб на ББФ и организаторът подлежи на санкции съгласно ДП.
3.4. Независимо от санкциите, предвидени в ДП, състезанията, които са
съдийствани от съдия, непритежаващ валиден съдийски лиценз, няма да
бъдат признавани под егидата на ББФ и състезателите няма да получават
майсторски точки.
3.5. Всеки главен съдия отговаря за цялото състезание, а всеки помощник-съдия
съдийства максимум 30 маси.
3.6. В случай на форсмажорни ситуации, в които съдията е възпрепятстван да
изпълнява възложените му функции, той може да делигира своите права и
задължения на свой помощник или на друг съдия, като уведоми за това
организатора на състезанието и/или ИД на ББФ.
3.7. Участието на съдия в съдийствани от него състезания е недопустимо. По
изключение съдията на дадено състезание може да участва в затворени
клубни състезания.
4. Категории, съдийска диплома и лиценз
4.1. Видове съдийски категории и правомощия. Правомощията определят
видовете състезания, организирани от или под егидата на ББФ, които съдия с
дадена категория има право да съдийства като главен съдия. Всяка по-висока
категория може да изпълнява функциите и на на по-ниските от нея категории.
4.1.1. Клубен съдия – всички видове клубни състезания. Може да бъде
асистент-съдия на национални състезания и ДП.
4.1.2. Национална категория С – главен съдия на всички видове национални
състезания и зонални квалификации за ДП. Може да бъде помощниксъдия на финали на ДП.
4.1.3. Национална категория В – главен съдия на всички видове национални
състезания и зонални квалификации за ДП. Може да бъде помощниксъдия на международни турнири и на финали на ДП и квалификационни
турнири за определяне състави на национални отбори.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.1.4. Национална категория А – главен съдия на всички видове национални
състезания и фестивали, всички видове финали на ДП и
квалификационни турнири за определяне състави на национални отбори,
както и да бъде съдия на международни форуми, организирани от ЕБЛ
или СБФ на територията на Р България.
4.1.5. Международен съдия – главен съдия на всички видове национални и
международни състезания и фестивали, всички видове финали на ДП и
квалификационни турнири за определяне състави на национални отбори,
както и да бъде съдия на международни форуми, организирани от ЕБЛ
или СБФ на територията на Р България.
4.1.6. Съдия изчислител – независимо от категорията всеки съдия, познаващ и
работещ с Magic Contest може да изчислява състезания, организирани от
или под егидата на ББФ.
Получаване на съдийска диплома за категория – условията и процедурите за
получаване и признаване на съдийска диплома са посочени в Приложение 1.
Дипломата се издава от СК и утвърждава от УС на ББФ.
Получаване на съдийски лиценз – всеки дипломиран съдия може да
кандидатства за получаване на валиден лиценз за упражняване на съдийска
практика съгласно условията, посочени в Приложение 2. Лицензът се издава
от СК и утвърждава от УС на ББФ.
Отнемане на съдийски лиценз.
4.4.1. Придобит съдийски лиценз може да бъдат отнет в случаите, описани т.8
на Приложение 2.
4.4.2. Правомощия за отнемане на лицензи има СК. УС на ББФ утвърждава
решенията на СК.
Възстановяване на лиценз – всеки съдия с отнет лиценз може да поиска
възстановяване съгласно реда и условията, описани в т.9 на Приложение 2.
СК възстановява лиценза и предлага утвърждаване на УС на ББФ.

5. Регистър на съдиите
5.1. Правоспособните съдии, притежаващи валиден лиценз, следва да бъдат
вписани в съдийския регистър на ББФ. Регистърът се създава и потдържа от
СК. Публикува се на официалната интернет страница на ББФ (www.bridge.bg).
5.2. В регистърът се вписват имената, категорията, годината на придобиване на
съответната категория, номер на лиценза, информация за връзка.
5.3. Отписването от съдийския регистър е в правомощията на СК и се утвърждава
от УС на ББФ. Отписване може да настъпи в следните случаи:
5.3.1. по молба на регистриран съдия;
5.3.2. в случаите, посочени в 4.4.
5.4. Отписването влиза в сила от датата на утвърждаване от УС.
5.5. Повторно вписване в съдийския регистър след възстановяване на отнет
лиценз става с решение на СК, утвърдено от УС.
6. Регистър на съдийските решения
6.1. Регистърът на взетите съдийски решения съдържа информация за всички
бриджови решения, взети от съдия по време на състезания, лицензирани от
ББФ, както и всички съмнителни действия на играчи, за които дежурния съдия
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е бил информиран или сам е забелязал (блъфове, неразрешени прийоми,
различия м/у обяснение и конкретна ръка, повтарящи се нарушения).
6.2. Необходимата информация е:
6.2.1. Име и вид на турнира и дата на провеждане.
6.2.2. Имената и ИБН на играчите, клубна принадлежност.
6.2.3. Име на дежурния съдия, взел решението.
6.2.4. Описание на казуса – диаграма на раздаването, факти, претенции от
играчите.
6.2.5. Решение на дежурния съдия.
6.2.6. В случай на контестация и решението на АК.
6.2.7. Регистърът на съдийски решения се води от СК и е достъпен за всички
редовни съдии на ББФ.
6.2.8. Главният съдия на всяко състезание изпраща до председателя на СК
(ctd@bridge.bg) в едноседмичен срок след края на състезанието
посочената в т. 6.2. информация.
6.2.9. Председателят на СК в едноседмичен срок от получаване на
информацията попълва получената информация в регистъра.
7. Функции и задължения на съдията
7.1. Функциите на съдията включват: главен съдия, съдия, изчислител и асистентсъдия.
7.2. Основни задължения в работата на главния съдия:
7.2.1. Определянето на реда и условията за протичане на състезанието чрез
проверка на състоянието на подготовката за игрална зала, оборудване и
принадлежности.
7.2.2. Контрол на регистрацията на участниците в дадено състезание за
наложени наказания от ДК.
7.2.3. Избор на подходящи схеми за провеждане на състезанието.
7.2.4. Контрол за нормалния ход на състезанието, своевременно реагиране на
всяко нарушение на културно поведение, включително отстраняване от
залата на нетрезви участници или гости.
7.2.5. Разрешаване на спорни моменти, налагане на санкции, приемане и
внасяне в АК на контестации, даване на информация и пояснения.
7.2.6. Проверка на записи, изчисляване на резултатите и тяхното навременно
публикуване в игралната зала и инернет, както и навременното
изпращане на резултатите за изчисляване на майсторските точки.
7.2.7. Подпомагане работата на своите помощници.
7.2.8. Сътрудничество с организатора на състезанието.
7.3. Задължения на съдията:
7.3.1. Участва в подреждането на залата, разполагането на бриджовите
аксесоари и техника.
7.3.2. Регистрация на участниците, проверка за правилно попълване на
регистрационните форми и наложени наказания от ДК.
7.3.3. Предоставяне на участниците на всички помощни материали.
7.3.4. Изпълнява съдийските си задължения в поверените му секции или зали
като задължително се консултира със състезатели и други съдии при
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7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

вземане на бриджови решение и уведомява главния съдия преди да
информира заинтересованите страни.
7.3.5. Изпълнява и други задачи, възложени му от главния съдия, организатора
или предписани в регламента или нормативни документи на ББФ.
Задължения на асистент-съдията – изпълнява всички задължения на съдията,
но задължително се консултира с главния съдия при взимането на решения.
Задължения на изчислителя:
7.5.1. Оказва съдействие на съдиите при настройване и използване на
техниката.
7.5.2. Въвежда регистрационните форми в изчислителния софтуер (Magic
contest).
7.5.3. Подпомага главния съдия при избор на подходяща схема за всяко
състезание, изготвя и публикува списъците с начални позиции.
7.5.4. Изчислява резултатите, въвежда необходимите корекции, своевременно
публикува класиранията и резултатите от всяка сесия или кръг на
състезанието на видно място в залата за игра и на www.bridge.bg.
7.5.5. Предоставя на участниците личните им резултати за проверка, както и
диаграми с изиграните игри.
7.5.6. По указания на организатора изпраща крайните резултати за
изчисляване на майсторските точки на results@bridge.bg в тридневен
срок след края на турнира (mc1, mc2, mc4 и съответните pbn файлове).
Екипност на съдиите – в състезанията, където има повече от един съдия,
съдиите работят в екип, спазвайки ерархията на техните функции.
Задължително е при вземане на решения да се консултират помежду си и при
необходимост с други съдии, които не участват в конкретното състезание.
По време на изпълнение на своите функции всеки съдия е длъжен да носи
своя съдийският идентификатор (бадж), който съдържа следната информация:
7.7.1. Име и фамилия.
7.7.2. Номер на съдийския лиценз и категория.
7.7.3. Функция на съдията в конкретното състезание.
7.7.4. Снимка на съдията.

8. Съдийска комисия
8.1. Съдиската комисия (СК) е помощен орган на УС на ББФ.
8.2. СК се състои се от председател и 3-5 членове, редовни съдии на ББФ.
Председателят се избира от УС по предложение на ИД, а членовете се
предлагат от председателя на СК и се утвърждават от УС на ББФ.
8.3. Председателят и членовете на СК се избират за срок от 5 години.
8.4. СК подпомага редовните съдии на ББФ в тяхната дейност, обучение и
израстване. За целта организира съдийски курсове за придобиване или
повишаване на съдийска категория както и съдийски семинари с
образователен характер. Подпомага организаторите при избор на съдии.
8.5. СК взима решения за придобиване и повишаване на съдийска категория,
включително и участие в международни съдийски курсове, издаване и
отнемане на лиценз за съдийска правоспособност както и за вписване или
отписване на съдии в съдийския регистър. Взетите решения се придвижват от
председателя на СК до УС за утвърждаване.
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8.6. Съдийският регистър се води от председателя на СК и се публикува на
официалната интернет страница на федерацията (www.bridge.bg).
8.7. СК взима решение за допускане на чуждестранни съдии на турнири,
организирани от или под егидата на ББФ. Организаторът на турнира представя
в СК най-късно един месец преди започване на турнира информация за
избрания чуждестранен съдия, неговата категория и актуален статус.
9. Възнаграждения
9.1. Всеки съдия има право на възнаграждение за извършената от него работа.
9.2. Възнагражденията се определят на базата на положен труд за една сесия и
съдийската категория от СК и се приемат от УС на ББФ по предложение на СК
– Приложение 3.
10. Курсове за съдии и семинари
10.1.Съдийските курсове се одобравят от УС на ББФ по предложение от СК.
10.2.СК организира и провежда съдийските курсове и семенари съгласно
Приложение 1.
10.3.Съдийски курсове се организират минимум на всеки пет години, а семинари –
всеки две години.
11. Заключителни разпоредби
11.1.Тълкуването на този правилник е в правомощията на УС на ББФ.
11.2.Всички дипломирани и действащи съдии към момента на влизане в сила на
този Правилник, получават автоматично съдийски лиценз и ще бъдат
включени в съдийския регистър.
11.3.Настоящият правилник заедно с приложенията е одобрен на заседание на УС
на ББФ от 2.10.2020 г. и влиза в сила от същата дата.
11.4.Този правилник е задължителен както за съдиите, така и за организаторите на
турнири под егидата на ББФ.
12. Приложения
12.1.Приложенията са неотменна част от СП.
12.2.Приложение 1 - Условия и процедури за издаване, признаване и отнемане на
съдийски категории.
12.3.Приложение 2 - Условия и процедури за издаване, признаване и отнемане на
лицензи на съдии по спортен бридж.
12.4.Приложение 3 - Тарифи на съдийските възнаграждения.
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Приложение 1
Условия и процедури за издаване и признаване
на съдийски категории
1. Съдийските категории, посочени в т. 4.1. на СП, се получават при завършен
съдийски курс и положителни резултати от него. СК може да признае категория,
придобита от друга бридж федерация или лига.
2. Съдийските категории се издават и признават за неограничен срок.
3. В съдийските курсове участниците придобиват теоретични и практически познания
в/у МПСБ, регламенти и предписания, организиране на турнири, изчисляване,
работа с бриджов софтуер и техника, организиране на онлайн турнири.
Предварителната самоподготовка е задължителна. Проверката на знанията се
осъществява чрез встъпителен тест, оценяване на практическите умения на
кандидатите и изходящ тест. Крайната оценка е комплексна и отчита сложността и
важността на отделните компоненти от контрола на знанията. Определя се от
осреднения теглови процент, в който оценките от практическите упражнения и
изходящия тест са удвоени спрямо оценката от входящия тест. Национална А+
категория получават постигналите 95-100%, национална А категория – 85-95%,
национална В категория – 70-85%, национална С категория – 50-70% и клубна
категория D – 30-50%.
4. Завършилите успешно съдийски курс получават диплома с придобитата категория.
5. Правомощията на придобилите съдийска категория са определени в т. 4.1. от СП.
6. СК на ББФ организира съдийски курсове за получаване и повишаване на категория
всеки 5 години.
7. Желаещите да придобият съдийска диплома или да повишат категорията си
подават писмено завление, което трябва да съдържа следната информация: трите
имена на кандидата, дата на раждане, ИБН, притежавана съдийска категория,
поемане на задължение за повишаване на съдийската квалификация чрез участие
в съдийски курсове и семенари, организирани от ББФ, поемане на задължение за
спазване на съдийския правилник и всички предписания на ББФ, дата на подаване
и подпис.
8. УС на ББФ признава категорията за съдия по спортен бридж, предложена от СК, с
административно решение.
9. Дипломата съдържа следната информация: трите имена на титуляра, дата на
раждане, номер на дипломата, ИБН, съдийска категория, правомощия за
съдийстване, дата на издаване на лиценза, печат на СК.
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Приложение 2
Условия и процедури за издаване и отнемане на
лицензи на съдии по спортен бридж
1. Всеки, който кандидатства за получаване на лиценз, трябва да притежава съдийска
диплома за категория.
2. Съдийските лицензи се издават и признават за неограничен срок.
3. Списъкът на лицензираните съдии на ББФ се намира в регистъра на съдиите. Този
регистър се създава и води от СК.
4. Всеки, който кандидатства за получаване на лиценз, подава писмено заявление до
СК, което трябва да съдържа следната информация: трите имена на кандидата,
дата на раждане, ИБН, притежавана съдийска категория, поемане на задължение
за повишаване на съдийската квалификация чрез участие в съдийски курсове и
семенари, организирани от ББФ, поемане на задължение за спазване на съдийския
правилник и всички предписания на ББФ, дата на подаване и подпис.
5. УС на ББФ потвърждава лицензите за съдия по спортен бридж, предложени от СК,
с административно решение.
6. Лицензът съдържа следната информация: трите имена на титуляра, дата на
раждане, номер на лиценза, ИБН, съдийска категория и правомощия за
съдийстване, дата на издаване на лиценза, печат на СК.
7. СК може да отхвърли заявлението за придобиване на съдийски лиценз, ако
условията, посочени в т. 4. не са изпълнени или са частично изпълнени. Отказът за
издаване на съдийски лиценз трябва да бъде мотивиран.
8. СК отнема съдийски лиценз по административен ред в следните случаи:
8.1. По желания на притежаващия валиден лиценз.
8.2. Влязла в сила присъда по законите на Р България.
8.3. При решение на УС на ББФ за изключване като член на федерацията.
8.4. При дисциплинарно наказание, наложено от ДК.
8.5. При неизпълнение на съдийските задължения повече от три години.
Изключения са случаите, когато съдията е участвал и получил положителни
резултати в допълнителни съдийски курсове или при доказана невъзможност
да съдийства възложените му турнири.
8.6. В случаите на отказ от повишаване на квалификацията чрез участие в
съдийски курсове и семинари.
9. Съдийски лиценз може да бъде подновен по реда, посочен в т. 4, с изключение на
случаите посочени в т. 8.2. и т. 8.3. В случаите по т. 8.4. след изтичане на
наложеното наказание. Кандидатите за подновяване на съдийски лиценз трябва
имат положителни резултати от приравнителен изпит.
10. Положението с лиценза на действащите към датата на приемане на съдийския
правилник от УС на ББФ съдии се урежда в заключителните разпоредби на СП.
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Приложение 3
Тарифи на съдийските възнаграждения
1.
2.

Съдийските възнаграждения се изплащат от организаторите на състезания и
включват хонорар и командировъчни.
Хонорарът се определя на база положен труд съгласно функциите, описани в
т. 7 на Съдийския правилник, съдийска категория и брой сесии (26 игри = 1
сесия). Всеки съдия отговаря за не повече от 30 игрални маси.
Минимални цени в лева за една сесия и не повече от 30 маси.

Главен съдия
Помощник-съдия
Изчислител
Асистент-съдия
3.

4.

Категория
М
100
60
80
-

Категория
А
80
48
64
-

Категория
B
50
35
40
-

Категория
C
30
15
24
-

Клубна
категория
15
12
15

При съвместяване на две или повече функции от един съдия, същият получава
в допълнение на основната му финкция и 80% от съответния хонорар за всяка
функция по съвместителство.
Командировъчните се изплащат на база държавни нормативни актове.
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Приет от УС на ББФ, протокол от 2.10.2020 г.
Приети промени от УС на ББФ, протокол от 3.2.2021 г.
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