СТАТУТ НА СЪДИЯТА ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
(Приет и утвърден от УС на БФТ ITF с Протокол №54/01.02.2008)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Статутът на съдията по Таекуон-До ITF, дейността и структурата на ръководните съдийски органи,
принципите на управление, ръководството и контрола върху съдийската практика, правата и задълженията на
съдията по Таекуон-До ITF, изискванията по подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията,
системата на назначенията, оценките и категоризацията на съдиите по Таекуон-До ITF се определят от
Съдийската комисия към Българска Федерация по Таекуон-До ITF (БФТ ITF).
Чл.2. Статутът на съдията по Таекуон-До ITF и правилника изцяло са съобразени с правилника и
разпоредбите на Международната федерация по Таекуон-До (ITF) с цел стриктното им спазване.
Чл.3. Притежаваната от лицата правоспособност за съдии по Таекуон-До ITF, придобита с международен
сертификат на Международна Таекуон-До Федерация, се признава за състезания на територията на Република
България. В Международните семинари и изпити, могат да се явяват само съдии, които са получили
разрешение от Съдийската комисия към БФТ ITF.
Чл.4. Всички републикански и международни съдии, в зависимост от техните категории, могат да вземат
участие във вътрешния и международния спортен календар само със знанието и разрешението на Съдийската
комисия към Българска Федерация по Таекуон-До ITF.
Чл.5. Възрастовата граница на съдиите е съобразена с изискванията на Българска Федерация по
Таекуон-До ITF и е над 18 и минимум 1 (първи) дан.
Чл.6. Решенията на Съдийската комисия за организационната и учебно-методическата работа,
квалификацията и преквалификацията на съдиите по Таекуон-До ITF, назначенията, принципите за оценка са
задължителни за всички съдии.

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ
Член 7. Съдиите по Таекуон-До ITF-до имат следните права:
7.1 Да ползват безплатен вход на състезания, организирани от Федерацията, срещу представяне на
съдийски картон.
7.2 Да бъдат предлагани и награждавани с почетни и материални награди.
Член 8. Съдиите по Таекуон-До ITF-до имат следните задължения:
8.1 Да носят официална униформа на всички състезания и семинари, в които участват, а именно:
8.1.1 тъмно синьо униформено сако
8.1.2 бяла риза с дълги ръкави
8.1.3 тъмно сини панталони
8.1.4 тъмно синя вратовръзка /само с логото на БФТ, ITF, EITF или Бу-До/
8.1.5 бели чорапи
8.1.6 бели спортни обувки
8.1.7 химикал
За жени има следните задължения:
8.1.8 Косата трябва да е вързана
8.1.9 Гримът да е дискретен
8.1.10 Часовници и други накити не могат да се носят
8.2 Да спазват изискванията на правилника на ITF и всички документи, приети от Федерацията
по отношение на съдийството.

8.3 Да повишават непрекъснато своята квалификация и да участват в определените от Съдийска
комисия квалификационни мероприятия.
8.4 Да имат колегиално отношение помежду си
8.5 Да идват минимум 30 минути преди началния час на състезанието и да присъстват на съдийските
срещи.
8.6 Да се държат съзнателно и достойно
8.7 Да са максимално внимателни по време на състезанието
8.8 Винаги да са честни и справедливи при вземане на решение
8.9 Да се държат на разстояние и да не разговарят със състезателите
8.10 Да имат основни познания по оказване на първа помощ.
8.11 Да извършват периодичен медицински преглед един път в годината.
8.12 Да не използват мобилни телефони, гейм падове, MP3 плеъри, iPod и др. подобни по-време на
състезанието.
8.13 Всяка година съдиите трябва да участват задължително в провежданите от Съдийска комисия към
БФТ ITF съдийски семинари.
РАЗДЕЛ III. ПОДГОТОВКА, КВАЛИФИКАЦИЯ И КАТЕГОРИЗИЗАЦИЯ НА СЪДИИ В БФТ ITF
Член 9. Званието „Съдия по Таекуон-До ITF” се придобива след редовно участие и завършване на курс
за съдия по Таекуон-До ITF-до и успешно полагане на изпит.
Член 10. Курсовете за подготовка на нови съдии се организират от Съдийската комисия, срещу парична
вноска, определена с решение на УС на БФТ ITF. Съдийската комисия към БФТ може да проведе курс за
подготовка на нови съдии и преквалификация на стари.
Член 11. В курсовете се води следната документация:
11.1 учебен план
11.2 изпитен протокол
11.3 тестове, въпросници и др.
Член 12. Завършилите курса полагат изпит по теория и практика. Изпитите се считат за положени при
условие, че провеждащата ги комисия се състои най-малко от трима членове. Положилите успешно изпита и
показалите успех най-малко “много добър - 4.50” по шестобалната система, получават званието "Съдия по
Таекуон-До ITF”, Неиздържалите могат подадат молба, за повторно явяване на изпит на дата определена им
от Съдийската комисия.
Член 13. На успешно положилите изпита и отговарящи на възрастовите и техническите изисквания се
дават съдийски права и се присъждат следните категории:
Съдия – клас „А”
Съдия – клас „Б”
Член 14. Съдиите в зависимост от категорията си могат да заемат следните длъжности:
14.1 Съдия – клас „А” - всички длъжности
14.2 Съдия – клас „Б” – страничен съдия на спаринг, страничен съдия на специална техника,
страничен съдия на силов тест, страничен съдия на самозащита, хронометрист, регистратор.
Член 15. Прекатегоризацията става последователно без да се прескачат отделни категории. Стажът в
една съдийска категория е най-малко две години. За съдии, доказали високите си качества, този срок може да
бъде намален, но не по-малко от една година. Датите за провеждане на курсовете и изпитите се обявяват наймалко 15 дни по-рано. При провеждането на курсовете и явяването на изпит, съдията носи установения вид
униформа.
Член 16. При неупражняване на съдийските права в продължение на една година съдията губи статута
си на „Съдия по Таекуон-До ITF”. В дадена календарна година всеки съдия трябва да участва във всички
прояви на БФТ ITF от Държавния спортен календар за да може да се яви за повишаване на степента си или за
потвърждаване на притежаваната.

РАЗДЕЛ IV. КАРТОТЕКИРАНЕ
Член 17. Съдиите се картотекират се в съдийският регистър на БФТ ITF, като картотекирането има срок
за една година. С него и с документа му за самоличност се установява правото на лицето за участие в спортносъстезателната дейност.
Член 18. Правата за участие в спортно-състезателната дейност, произтичащи от картотекирането, се
прекратяват:
18.1 при писмено изразено желание на картотекирания;
18.2 с изтичане на срока на картотекиране.
РАЗДЕЛ V. НАКАЗАНИЯ
Член 19. При провинения съдиите по Таекуон-До ITF се наказват съгласно статута на съдията по
Таекуон-До ITF.
Член 20. Наказанията за съдии са както следва:
20.1 Мъмрене
20.2 Последно предупреждение
20.3 Глоба – размера се определя от степента на нарушението
20.4 Глоба и лишаване от права за определен период от време

