(Приет от УС на БФХТ на 04 Октомври 2003 г.)
СТАТУТ НА СЪДИИТЕ ПО ХОКЕЙ РЕГИСТРИРАНИ
В БФХТ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Предмет на този статут е дейността на съдиите по хокей в системата
на БФХТ.
Чл.2. Целта на Статута е да определи:
• Структурата на управление на съдиите по хокей в системата на БФХТ;
• Организацията на обучението и квалификацията на съдиите по хокей;
• Категоризация на съдиите по хокей в системата на БФХТ;
• Оценяване на съдиите по хокей в системата на БФХТ;
• Регистрация на съдиите по хокей в системата на БФХТ;
• Назначаване на съдиите по хокей в прояви от ДСК и МСК;
• Правата и задълженията;
• Социалната защита.
РАЗДЕЛ II
СТРУКТУРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДИИТЕ
ПО ХОКЕЙ В СИСТЕМАТА НА БФХТ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СК
Чл.3. Орган на управление на съдиите по хокей в системата на БФХТ е
Съдийската колегия (СК).
Ал. 1. СК се ръководи от Председател, назначен от УС на БФХТ. Председателят предлага секретаря и членовете на СК за утвърждаване от УС. СК
заседава не повече от веднъж месечно и най – малко веднъж на тримесечие, при предварително оповестен ред. Контрол върху дейността на
СК се упражнява от ИД на БФХТ и УС чрез един от своите членове.
Ал. 2. СК изисква и преглежда докладите на Турнирния Директор, Мениджъра
на съдиите и делегатите от проведените срещи/турнири и вписва оценките на съдиите в съответният регистър (листа).
Ал. 3. До 15 ноември, Председателя на Съдийската колегия изготвя регистъра
(листата) на съдиите за следващата ССГ, съобразно тяхната квалификация и представяне през текущата ССГ. До 30 ноември листата на съдиите се утвърждава от УС, като в нея фигурират само покрилите лицензионни изисквания.
Ал. 4. СК отговаря за изготвянето на схемата за заплащане на съдиите за всяка
календарна година, която след утвърждаване от УС се вписва в НПТХ.

Ал.5. СК отговаря за актуализирането на Съдийския правилник съобразно изданията на Международната Федерация по Хокей.
Ал. 6. СК изготвя и оповестява писмено становище при постъпили възражения
и жалби, касаещи работата на съдиите по време на състезанията. Член
от комисията участва в заседанията на ДК при разглеждане на доклади с
вписани нарушения извършени от съдии.
Ал. 7. СК предлага на УС за утвърждаване на всички приети документи и решения.
Ал. 8. СК предоставя на ИД на БФХТ протоколите от заседанията на Съдийската колегия.
Ал. 9. СК отговаря за изготвянето на методика за обучение и квалификация на
съдиите по хокей.
Ал.10. СК отговаря за изготвянето на методика за категоризиране на съдиите
по хокей.
Ал. 11. СК отговаря за изготвянето на методика за оценяване на съдиите по хокей.
Ал. 12. СК предлага за удостояване със звания и награди на съдии по хокей.
Ал. 13. СК провежда всяка година курсове и семинари за обучение и квалификация на съдиите.
Ал.14. Председателят на СК заверява съдийската карта на съдиите по хокей
включени в регистъра за съответната година.
Ал. 15. СК изготвя и предлага за промени лицензионните листи съобразно категорията на съдиите в системата на БФХТ.
РАЗДЕЛ III
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 4. Никой не може да бъде съдия на официални срещи от ДСК и МСК по
хокей в Република България, ако не е регистриран от СК в съдийският
регистър (листа), отразяваща професионалната им квалификация, необходима за изпълнение на тази работа.
Чл. 5. Обучението и квалификацията на съдийските кадри по хокей в системата на БФХТ се извършва от СК и НСА ”В. Левски” чрез провеждане на
следните съдийски курсове и семинари:
Ал. 1. Лицензионен курс за съдии на открито. Задължителен за всички неутрални и клубни съдии, включени в лицензионната листа от предходната
ССГ,както и нови такива, желаещи да практикуват през новата ССГ съдийството на открито. След лекционен и практически курс, пред комисия определена от УС съдиите покриват теоретичен тест/за съдии преминаващи от Д1 в C лиценз/ и кондиционен (Купър и БИП веднъж годишно) тест съобразно възрастта на съдията. БФХТ издава Диплом с
отразеното ниво на курса и лиценза на успешно преминалите.
Ал. 2. Лицензионен курс за съдии по хокей в зала. Задължителен за всички неутрални и клубни съдии включени в лицензионната листа от предходната ССГ,както и нови такива, желаещи да практикуват през новата ССГ
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съдийството в зала. След лекционен и практически курс, пред комисия
опредлена от УС съдиите покриват теоретичен тест/за съдии преминаващи от Д1 в C лиценз/ и кондиционен тест съобразно възрастта. БФХТ
издава Диплом с отразеното ниво на курса и лиценза на успешно преминалите.
Опреснителни курсове и семинари за съдии по правилознание. Семинари за начално обучение по хокей предназначен за учители по ФВ, работещи в системата на БФХТ). БФХТ издава Дипломи на успешно завършилите.
Клубни семинари за съдии. Всеки клуб с подкрепата на СК, ежегодно
провежда семинари за нелицензирани млади съдии. Лектори на семинарите могат да бъдат всички лицензирани съдии с лиценз “В”. КХ могат
да издават Дипломи за нелицензирани съдии на участващите в семинара.
Международни съдийски семинари (курсове) с лектори на МФХ (ЕФХ)
за млади съдии. В семинарите участват нелицензирани и лицензирани
съдии желаещи да практикуват съдийството.
Международни съдийски семинари (курсове) с лектори на МФХ (ЕФХ)
за международни съдии. В семинарите могат да участват лицензирани
съдии с лиценз “В” и “А”, участвали като национални съдии в официални прояви от календара на МФХ и ЕФХ оценени с оценка мин. 6, отговарящи на изискванията на МФХ за международни съдии.
Специализираното висше училище в областта на спорта в Република
България - Националната Спортна Академия “Васил Левски” (НСА), чрез
сектор “ Хокей на трева” и учебната програма за “Бакалаври” и “Магистри” обучава студентите и им дава минимум знания и умения да практикуват като нелицензирани съдии при подрастващите, след успешно преминаване на тестова батерия №3, отговарящите на изискванията на Чл. 6
ал. 2. получават лиценз “С”.
РАЗДЕЛ IV
КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Чл.6. Въз основа на квалификацията, уменията и правоспособността на
съдиите в БФХТ е утвърдена следната категоризация на съдийските кадри:
Ал. 1. Съдия – лиценз „D-2”.
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
• Минимална възраст 14 год.
• Препоръка от спортен клуб, член на БФХТ.
• Участвал в съдийски семинар (може и клубен) за придобиване на теоретични знания относно правилата на мини хокея съобразно формите
утвърдени от БФХТ и конденционен тест /БИП-тест 5 ниво/.
• Препоръка от СК към БФХТ

• Съдиите от тази категория могат да бъдат назначавани като клубни
или неутрални в ДП за Деца до 12 г.и М/М 14 г.
Ал. 2. Съдия – лиценз „D-1”.
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
• Минимална възраст 18 год.
• Препоръка от спортен клуб, член на БФХТ.
• Да е участвал активно като съдия категория „D-2” минимум една година.
• Участвал в съдийски семинар (може и клубен) за придобиване на теоретични знания относно правилата на мини хокея съобразно формите
утвърдени от БФХТ и конденционен тест /БИП-тест 6 ниво/.
• Препоръка от СК към БФХТ.
• Съдиите от тази категория могат да бъдат назначавани като клубни
или неутрални в ДПТ провеждани по състезателните правила на МФХ
за открито и зала – безвъзмездно.
Ал. 3. Съдия - лиценз “С”.
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
• Минимална възраст – 18 год.
• Участвал активно и без прекъсване като съдия “D” минимум две години.
• Участвал в лицензионен курс за съдии по хокей на открито (зала) и
покрил успешно тестова батерия ниво “С” за минимум теоретични
знания на СК към БФХТ и кондициони тестове - (Купър и БИП-тест)
за съответната възраст.
• Съдиите от тази категория могат да бъдат назначавани като клубни
или неутрални в ДПТ провеждани по състезателните правила на МФХ
за открито и зала – възмездно.
Ал. 4. Лицензиран съдия - лиценз “В”.
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
• Минимална възраст - 21 год.
• Участвал активно и без прекъсване като лицензиран съдия с лиценз
“С”, минимум четири години или по-рано след препоръка от СК.
• Получил средно аритметична оценка 7 (седем), през последната година по доклади на ТД и МС от минимум четири турнира от ДП на открито (два турнира от ДП в зала).
• Участвал в лицензионен курс за съдии по хокей на открито (зала) и
покрил кондициони тестове (Купър и БИП-тест) за съответната възраст.
• Съдиите от тази категория могат да бъдат назначавани като клубни
или неутрални в ДСК и МСК провеждани по състезателните правила
на МФХ за открито и зала – възмездно.
Ал. 5. Лицензиран съдия - лиценз “А”.
Придобиването на тази категория става въз основа на изисквания на
МФХ за международен съдия по хокей.

Чл.7. Въз основа на Състезателните правилници на МФХ за открито и в
зала съдиите биват:
Ал. 1. Съдии по хокей. Практикуват съдийството съгласно Състезателния
правилник по хокей на МФХ. Категоризацията им съобразно тяхната
квалификация се извършва съгласно изискванията на Чл. 6.
Ал. 2. Съдии по хокей в зала. Практикуват съдийството съгласно Състезателния правилник по хокей в зала на МФХ. Категоризацията им съобразно тяхната квалификация се извършва съгласно изискванията на чл.6.
Чл. 8. Въз основа на степента си на неутралитет съдите биват:
Ал. 1. Неутрални. Със статут на неутрални се ползват всички съдии които
нямат клубна принадлежност като състезатели, треньори или мениджъри през ССГ. Със статут на неутрални се ползват тези клубни съдии, чийто отбори не участват в съответното ДП.
Ал. 2. Клубни. Със статут на клубни се ползват всички съдии които имат
клубна принадлежност в отборите, участващи в съответната проява.
Клубовете не могат да заемат съдии от други клубове, при условие,
че същите имат неутрален статут, съгл. ал.1.
РАЗДЕЛ V
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪДИИТЕ
Чл. 9. Ал.1 Работата на съдиите преди по време и след среща се оценява от
Менажера на съдиите, като оценките се прилагат към доклада на ТД. За
турнири на които не се назначава Менажер на съдиите, ТД е длъжен в
Доклада си да приложи оценките на назначените от него съдии.
Ал. 2. СК дава комплексна оценка на всеки съдия в края на спортностезателната година. Тя се формира като средноаритметична от експертната
оценка на СК и средноаритметичната оценка от представянето на съдията в турнирите през спортносъстезателната година.
Ал. 3. СК на база комплексна оценка определя лиценза на всеки съдия и го
включва в лицензионната листа за следващата спортносъстезателна година. Определения от СК лиценз е валиден след явяване на лицензионен
курс и покриване на лицензионни изисквания по чл.6.
Защитения лиценз се вписва в съдийската карта.
Чл.10. Методиката на оценяване се извършва по десетобална система с пет
словесни оценки:
• Отличен – (9 и 10)
• Мн. Добър – (7 и 8)
• Добър – (5 и 6)
• Среден – (3 и 4)
• Слаб – (1 и 2)

Чл. 11. Критерии за оценка на съдиите са:
• Подготовка за срещата
• Жестове и сигнали
• Придвижване в игра и позиция при статични положения
• Екипност (сътрудничество и комуникация) на терена
• Интерпретация на правилата;
• Решения в собствените 25 метра и кръг
• Контрол върху опасната играта и лошото поведение;
• Авантаж
• Концентрация
• Ръководство на играта и контакт с играчите
• Кондиция.
Чл. 12. Съдия получил средноаритметична оценка по-малка от 6 по десетобалната система за оценяване на съдиите през спортносъстезателната година, се понижава в по-долна категория за следващата такава независимо
от резултата на лицензионния тест.
РАЗДЕЛ VІ
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪДИИТЕ В СИСТЕМАТА НА БФХТ
Чл.13. Всички лица отговарящи на условията на Раздел ІV и желаещи да
практикуват хокейното съдийство, трябва да се регистрират в Съдийската колегия на БФХТ за придобиване правото на лиценз и получаване на съдийска карта.
Чл.14. (1) Картотекирането и издаването на съдийската карта се извършва от
СК на БФХТ след заплащане на такса, определена от УС, отразена в Наредбата и подаване на следните документи:
1. Молба по образец (само за неутрални съдии).
2. Медицинско свидетелство.
3. Две снимки паспортен формат.
4. Писмо (Заявка) от КХ, член на БФХТ с приложен списък на клубните
съдии.
(2) При лицензирането се изискват и документите по чл.6.
Чл. 15. На основание на този статут, според подадените документи, съдиите
се лицензират и им се определя съответната категория.

РАЗДЕЛ VІІ
НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ХОКЕЙ В ПРОЯВИ ОТ ДСК И МСК
Чл. 16. Назначаването на съдии за прояви от ДСК се извършва съгласно разпоредбите на Наредбата за първенствата и турнирите в България за съответната
ССГ.
Чл.17. Назначаването на съдии за прояви от МСК се извършва от ИД след предложение на СК съгласувано със съответния КХ (за клубни първенства)
РАЗДЕЛ VIIІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ.
Чл. 18. (1) Правата и задълженията на съдиите се регламентират от Състезателния правилник по хокей (хокей в зала), Наредбата за първенствата и
турнирите в България за съответната ССГ.
(2) Съдиите имат право да извършват дейности и от друг характер в
БФХТ или клуба (не и неутралните), към който принадлежат, включително срещу заплащане;
(3) Да бъдат информирани от ръководството на БФХТ или КХ за мнението му относно резултатите от тяхната дейност и оценка за стореното;
(4) За постигнати високи резултати в работата си могат да бъдат награждавани с морални и материални стимули от Ръководството на БФХТ
или КХ към които принадлежат.
Чл. 19. (1) Съдиите са длъжни стриктно да изпълняват задълженията си.
(2) Да имат постоянен стремеж за повишаване на професионалната си
квалификация.
(4) Да се явяват ежегодно на курсовете на БФХТ за лицензиране и преквалификация;
(5) Те са длъжни да пазят честта на професията си и авторитета на БФХТ;
(6) Да познават и спазват Устава на БФХТ, Статута на съдията по хокей,
и всички правни и нормативни документи на БФХТ и международните
организации по хокей;
Чл. 20. Съдии, които не упражняват професията си в продължение на една година, загубват лиценза си. Те имат право да кандидатстват отново съгласно условията на този статут за придобиване на нов лиценз.
Чл. 21. Съдията, няма право лично и публично да обижда институциите, служебните и длъжностните лица на БФХТ и КХ.
Чл. 22. При неизпълнение на задълженията към БФХТ и КХ, както и при дисциплинарни и други нарушения, БФХТ чрез своите органи налага на съдията, наказания на база дисциплинарния правилник.

РАЗДЕЛ ІХ
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Чл. 23. Съдиите могат да членуват в свои професионален съюз и да получават синдикална и професионална защита.
РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 24. По време на турнир, в който е назначен за съдия, лицето няма право да
участва като състезател.
Чл. 25. СК на БФХТ отговаря и контролира спазването на нормативните документи и на този Статут от страна на съдиите регистрирани във Федерацията.
Чл. 26. Случаи, непредвидени в настоящия Статут се разглеждат от СК и Арбитражната комисия на БФХТ, съобразно Устава и другите нормативни
документи на БФХТ.
Актуализиран от СК 23.08.2004 г.
Актуализиран август 2006 г.
Актуализиран август 2007 г.
Актуализиран август 2008 г.
Актуализиран август 2009 г.
Актуализиран септември 2010 г.
Актуализиран ноември 2011 г.

Изпълнителен Директор на БФХТ:
доц. Антонио Антонов

