БЪЛГАРСКА КАРАТЕ КИОКУШИН
ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК
за статута и категоризирането на съдиите в БККФ
и работата им при провеждане на състезания

СТАТУТ И КАТЕГОРИЗИРАНЕ
1. Званието съдия по карате киокушин се получава след редовно
участие и завършване на съдийски курс , и успешно полагане на
изпит.
2. Курсовете за подготовка на нови съдии и квалификация на съдиите
се организират от републиканската съдийска комисия.
3.Курсовете за подготовка на нови съдии и квалификация на съдиите
се провеждат два пъти годишно.
4. Републиканската съдийска комисия присъжда на съдиите следните
категории:
КУМИТЕ:
Категория – А : рефер и съдия на всички възрастови групи.
Категория - В : рефер юноши и девойки младша възраст и деца,
съдия на всички възрасти
Категория - С : съдия на всички възрасти.
Категория - D : съдия на юноши и девойки младша възраст и деца.
Категория - М : международен съдия.
КАТА: съдия по КАТА
5. Съдийските права са валидни за 2 години.
6. При неупражняване на съдийските права в продължение на една
година съдията губи една категория.
7. За да има право да упражнява съдийските си права , съдията
трябва задълбително да участва в провежданите от републиканската
съдийска комисия курсове. При неучастие в съдийските семинари ,
съдията губи съдийските си права.
8. Заявка за участие в съдийските семинари се подава писменно в
републиканската съдийска комисия / по образец/
9. За да се яви на изпит за получаване на категория , кандидат
съдията подава молба по образец и препоръка от инструктора си или
съдийската комисия , и участва в съдийски семинар.
10. Изпитът за съдия се състои от теория / тест/ и практика.
11. За да се яви на изпит за повишаване на категорията или за
потвърждаване на притежаваната , съдията е нужно да натрупа
необходимият съдийски стаж от 12 състезания.
12. Изпитът за повишаване на категорията или за потвърждаване на
притежаваната се състои от теория / тест/ и практика.
13. В курса за съдия може да участва всеки кандидат отговарящ на
следните условия :
КУМИТЕ:
Категория – А : най-малко 2 Дан
Категория - В : най-малко 2 Дан
Категория - С : най-малко 1 Дан
Категория - D : най-малко 1 Кю
Категория - М : най-малко 2 Дан. За да получи категория М ,
кандидатът е необходимо да бъде дългогодишен съдия и рефер
републиканска категория

КАТА : съдия по ката най-малко 2 Дан
14.В съдийските курсове се води следната документация:
- програма на курса
- изпитен протокол
- тестове , въпростници и др.
15. Изпитите при завършване на курса се считат за редовни при
условие че провеждащата ги комисия се състои най-малко от трима
члена.
16.На издържалите изпита и отговарящи на изискванията се дават
съдийски права и се връчва съдийски лиценз , валиден за две години
от датата на на изпита.
17.Датите за провеждане на съдийските курсове и изпити се обявяват
най-малко 15 дни по-рано.
18.В семинарите и състезанията за балканска , европейска и
световни категории могар да се явят само съдии национална
категория А с одобрението на републиканската съдийска комисия.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
1. Реферите и съдиите са длъжни да носят официалната си униформа
на всички състезания и семинари.
2.Съдийската униформа се състои от:
- сив панталон
- жълта риза с къс ръкав и знаци на федерацията
- синя папионка
- боси
- съдийска свирка
Забележка : при официални случаи и преди да излязат на татамито
съдиите носят сиво сако със знаците на федерацията.
3. Председателят на републиканската съдийска комисия определя
нарядите за отделните първенства и турнири , писменно най- късно
до 15 дни преди състезанието.
4. Включените в наряда рефери и съдии са длъжни най-късно до 5 дни
преди състезанието да потвърдят или не участието в състезанието.
5. Един час преди началото на състезанието съдиите от определяният
наряд са длъжни да се явят на съдийската маса за провеждане на
регистрация и инструктаж.
6. Съдиите за провеждането на една среща са пет души:
- рефер : води срещата в игралната площ между състезателите.
- странични съдии : четери на брой , разположени в четерите ъгала
на игралната площ и са седнали на стилове. В ръцете си държат два
флага – бял и червен.
7. На всяко състезание ще има главен съдия , намиращ се на
централно място извън игралната площ. Той следи за коректното и
правилно протичане на срещите и за цялостното провеждане на
състезанието според правилниците на федерацията.
8. Всички контестации и възражения се подават към главният съдия
на състезанието.

9.Съдиите ръководещи една среща не трябва да бъдат от един клуб
или филиален такъв.
10.Съдийската бригада се сменя през 5 или 10 срещи.
11. Реферите и съдиите имат следните задължения:
- да са в изряден външен вид: чисти униформи , изрязани нокти ,
избръснати.
- на татамито се излиза без часовници , пръстени , ланци , JSM-и и
каквито и да било други пособия и украшения.
- на жените съдии косата да е вързана а гримът дискретен.
- да носят съдийската си униформа на всички семинари и състезания
в които участват.
- да спазват изискванията на правилника и всички документи приети
от федерацията по отношение на съдийството.
- да повишават непрекъснато своята квалификация .
- да имат колегиално и професионално отношение помежду си.
- съдиите ,свободни от съдийство седят на определените за тях
места в готовност да излязат на татамито.
- съдиите нямат право да застават до татамито зад състезателите.
- съдиите нямат право да подвикват и да дават съвети на
състезателите от съдийската маса , и от което и да било друго
място в залата.
- съдиите не трябва да проявяват симпатии към който и да било
състезател и не трябва да упражняват влияние към съдиите водещи
дадена среща.
12. При провинение , поведението на съдиите по карате киокушин ще
бъде
разгледано
от
републиканската
съдийска
комисия
и
Управителният съвет на федерацията и ще бъдат налагани наказания.
13. Състезанията по карате Киокушин ще се провеждат по правилник
/ нокдаун кумите/ на Международната Киокушин-кан федерация ,
който е неразделна част от този правилник.
Настоящият правилник е приет с решение
16.12.2010г. и влиза в сила от 01.01.2011г.
Републиканска
Председател :
Член :
Член:

съдийска комисия:
Сенсей Андреян Иванов
Сенсей Николай Рачев
Сенсей Иван Иванов
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