БЪЛГАРСКИ ЧИРЛИДИНГ СЪЮЗ
МЕЖДУНАРОДЕН ЧИРЛИДИНГ СЪЮЗ
МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ БАТОН ТУЪРЛИНГ

ПРАВИЛНИК
МАЖОРЕТНИ СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ

Български Чирлидинг Съюз е национална спортна федерация, призната от
Министерство на младежта и спорта с лицензия №101 от 21.12.2020
година и акредитирана за спортовете чирлидинг, батон туърлинг и
мажоретни спортни дисциплини. Официално признат член на
Международния Чирлидинг Съюз и Международната Федерация по Батон
Туърлинг.
Настоящият Правилник дефинира изискванията във всяка дивизия спортна
дисциплина и възрастова група, предоставяйки равни условия за всички
индивидуални и групови състезатели и отбори, съответно участници и
колективи.
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ОСНОВНА КЛАСИФИКАЦИЯ:
Състезателна дивизия “Masters”
Състезателите и отборите стриктно изпълняват състезателни хореографии и
съчетания съгласно международните правилници, дисциплини и категории
на Международния Чирлидинг Съюз и Международната Федерация по Батон
Туърлинг.
Състезателна дивизия „Nationals”
Състезателите и отборите изпълняват хореографии в дисциплини и
категории, които се описват в следващите редове. Правилата са национални и
валидни само за състезания в България и са с по-лека техническа сложност и
изисквания в сравнение с дивизия „Masters“. Дивизия „Nationals“ се
подразделя на две под-дивизии „Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) и
„Напреднали“ („Национална“):
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) - участват всички
състезатели и отбори, които имат под една година тренировъчна и
педагогическа работа в съответната дисциплина и участвали само на
училищно и/или общинско ниво;
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – участват всички
състезатели и отбори, които имат над една година тренировъчна и
педагогическа работа в съответната дисциплина и участвали в различни
национални фестивали.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
Общовалидно правило за определяне на възрастта за участие в състезание в
съответната календарна година на състезателите/участниците е следното:
Възраст = ( Година на състезанието ) – ( Година на раждането )

Общовалидно правило за работа с батон и помпони – 90% от
съчетанието/хореографията задължително са в ръцете на състезателите.
Разрешава се оставянето им на земята или предаване на партньор в
дует/двойка/група/формация при поддръжки, лифтове и гимнастически
упражнения като задължително опорната ръка/ръце са без уред при контакт
със земята или тялото на партньора, ако той служи за опора. За
състезателите,
които
повдигат
или
пренасят
партньор
в
лифт/поддръжка/акробатична фигура важи същото правило за липса на уред
в ръцете.
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Състезателна дивизия “Masters”
Състезателите и отборите стриктно спазват възрастовите групи, съгласно
правилниците на Международния Чирлидинг Съюз и Международната
Федерация по Батон Туърлинг.
За Международния Чирлидинг Съюз е валидна следната таблица:

За Международната Федерация по Батон Туърлинг е валидно решението на
техническата комисия за съответната календарна година.

Състезателна дивизия „Nationals”
Възрастовите групи се определят както следва:






І възрастова група: до 7 години (средна възраст на отбора);
ІI възрастова група: 8 – 11 години (средна възраст на отбора);
IІІ възрастова група: 12 – 14 години (средна възраст на отбора);
ІV възрастова група: 15 – 18 години (средна възраст на отбора);
V възрастова група: над 18 години (средна възраст на отбора).

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Всяка състезателна дисциплина се състои от всички възрастови групи. Един
състезател може да участва в различни дисциплини, но в само една
възрастова група. Отклонението от основната възраст в груповите
дисциплини е максимум 20% от броя на участниците в отбора/групата от
съседна възрастова група (пример: в трета възрастова група могат да участват
20% от втора или от четвърта възрастови групи).
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Състезателна дивизия “Masters”
За Международния Чирлидинг Съюз са валидни:
Чирлидинг (Cheerleading):
 отбор чирлидинг момичета (Team Cheer All Girl)
 отбор чирлидинг смесен (Team Cheer Coed)
 групов стант момичета (Group Stunt All Girl)
 групов стант смесен (Group Stunt Coed)
 партньорски стант смесен (Partner Stunt Coed)
Чирданс (Cheerdance):
 отбор чирданс фристайл пом (Team Cheer Freestyle Pom)
 отбор чирданс джаз (Team Cheer Jazz)
 отбор чирданс хип хоп (Team Cheer Hip Hop)
 двойка чирданс фристайл пом (Freestyle Pom Doubles)
 двойка чирданс джаз (Jazz Doubles)
 двойка чирданс хип хоп (Hip Hop Doubles)
 соло чирданс фристайл пом (Freestyle Pom Solo)
 соло чирданс джаз (Jazz Solo)
 соло чирданс хип хоп (Hip Hop Solo)

За Международната Федерация по Батон Туърлинг са валидни:









шоу-туърлинг & аксесоари соло (Showtwirl Accessories Solo)
шоу-туърлинг & аксесоари дует (Showtwirl Accessories Duet)
батон-флаг отбор (Baton Flag Team)
традиционален мажоретен корпус (Traditional Majorettes Corps)
туърлинг отбор (Exhibition Majorette Corps)
параден корпус (Parade Corps)
шоу-туърлинг & аксесоари корпус (Showtwirl Accessories Corps)
традиционални помпони корпус (Traditional Pompons Corps)
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Състезателна дивизия „Nationals”
За националните състезания в двете под-дивизии „Начинаещи“
(„Изгряващи звезди“) и „Напреднали“ („Национална“) са валидни:
соло свободен стил помпони, батон или батон-флаг;
 дует/двойка свободен стил помпони, батон или батон-флаг;
 група/отбор свободен стил помпони, батон или батон флаг (5 до 7
участника);
 формация/отбор класически парадни мажоретки с помпони или батон
(над 10 участника);
 формация/отбор танцувален свободен стил батон (над 10 участника);
 формация/отбор танцувален свободен стил помпони (над 10
участника);
 формация/отбор спортен стил помпони (над 10 участника);
 соло джаз или хип хоп;
 дует/двойка джаз или хип хоп;
 група/отбор джаз или хип хоп (5 до 7 участника);
 формация/отбор джаз или хип хоп (над 10 участника).


ПАРАМЕТРИ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Всяка състезателна дисциплина се дефинира с точно определени условия и
изисквания, които са задължителни за изпълнение и всяко отклонение се
санкционира. Музикалната фонограма не трябва да съдържа расистки и
цинични текстове.

Състезателна дивизия “Masters”
За дисциплините на Международния Чирлидинг Съюз са валидни детайлите,
определени от Техническата комисия в официалния годишен „Rulebook“.
За дисциплините на Международната Федерация по Батон Туърлинг са
валидни детайлите, определени от Техническата комисия в официалния
годишен „Rulebook“.

Състезателна дивизия „Nationals”
За националните състезания в двете под-дивизии „Начинаещи“ („Изгряващи
звезди“) и „Напреднали“ („Национална“) са валидни описаните по-долу за
всяка една дисциплина изисквания.
5

Соло свободен стил помпони, батон, батон-флаг
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието 1:30 минута, разрешен е максимум 1 спин, но не е задължителен,
въртене на батон в хоризонтална и вертикална равнини, максимум 1
изхвърляне и хващане на батон/помпони, обхождане на състезателната
площадка с танцови фигури и състезателно облекло. Разрешени са
гимнастически елементи, но не са задължителни.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието 1:30 минута, разрешени са 2 и повече спина, въртене на батон в
хоризонтална и вертикална равнини, минимум 2 изхвърляния и хващания на
батон/помпони, обхождане на състезателната площадка с танцови фигури,
състезателно облекло в съответствие с избраната музика. Разрешени са
гимнастически елементи, но не са задължителни.

Дует/двойка свободен стил помпони, батон и батон-флаг
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието 1:30 минута, разрешен е максимум 1 спин, но не е задължителен,
въртене на батон в хоризонтална и вертикална равнини, максимум 1
изхвърляне и хващане на батони/помпони, обхождане на състезателната
площадка с танцови фигури и състезателно облекло. Разрешени са
гимнастически елементи, но не са задължителни. Задължително се набляга на
работа в екип с партньора и синхронно изпълнение на фигури – танцови или
с уред.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието 1:30 минута, разрешени са 2 и повече спина, въртене на батон в
хоризонтална и вертикална равнини, минимум 2 изхвърляния и хващания на
батони/помпони, обхождане на състезателната площадка с танцови фигури и
състезателно облекло. Разрешени са гимнастически елементи, но не са
задължителни. Задължително се набляга на работа в екип с партньора и
синхронно изпълнение на фигури – танцови или с уред. Задължително се
изпълнява пирует и скок, като броя пируети и цикличността им носят повече
точки в съответния критерии за оценяване.
Група/отбор помпони, батон или батон-флаг (5 до 7 участници)
 под-дивизия Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието 2:30 минути, разрешен е максимум 1 спин, но не е
задължителен, въртене на батон в хоризонтална и вертикална равнини,
максимум 1 изхвърляне и хващане на помпони/батон/батон-флаг, обхождане
на състезателната площадка с танцови фигури и състезателно облекло.
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Разрешени са гимнастически елементи, но не са задължителни.
Задължително се набляга на работа в екип и синхронно изпълнение на
фигури – танцови или с уред. Задължителни са минимум 5 фигури с
престроявания или преход с придвижване между фигурите.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието 2:30 минути, разрешени са 2 и повече спина, въртене на батон в
хоризонтална и вертикална равнини, минимум 2 изхвърляния и хващания на
помпон/батон/батон-флаг, обхождане на състезателната площадка с танцови
фигури и състезателно облекло. Разрешени са гимнастически елементи, но не
са задължителни. Задължително се набляга на работа в екип и синхронно
изпълнение на фигури – танцови или с уред. Задължително се изпълнява
пирует и скок, като броя пируети и цикличността им носят повече точки в
съответния критерии за оценяване. Задължителни са минимум 8 фигури с
престроявания или преход между фигурите с придвижване.
Формация/отбор класически парадни мажоретки
с помпони или батон (над 10 участника)
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, не са разрешени спин, изхвърляне и
хващане на помпони/батон/батон-флаг. Разрешени са подаване на уреда от
ръка в ръка и без изхвърляне и обхождане на състезателната площадка.
Задължително парадно облекло и маршируване през цялата музикална
фонограма. Не са разрешени гимнастически елементи, лифтове и поддръжки.
Задължителни са минимум 5 престроявания в движение.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, не са разрешени спин, изхвърляне и
хващане на помпони/батон/батон-флаг. Разрешени са подаване на уреда ръка
в ръка и без изхвърляне и обхождане на състезателната площадка.
Задължително парадно облекло и маршируване през цялата музикална
фонограма. Не са разрешени гимнастически елементи, лифтове и поддръжки.
Задължителни са минимум 8 престроявания в движение.
Формация/отбор танцувален свободен стил с батон (над 10 участника)
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, разрешен е максимум 1 спин, но не е
задължителен, въртене на батон в хоризонтална и вертикална равнини,
максимум 1 изхвърляне и хващане на батони, обхождане на състезателната
площадка с танцови фигури и състезателно облекло. Разрешени са
гимнастически елементи, но не са задължителни. Задължително се набляга
на работа в подгрупа, работа в група, работа във формация и синхронно
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изпълнение на фигури – танцови или с уред. Задължителни са минимум 5
фигури с престроявания или преход с придвижване между фигурите.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, разрешени са 2 и повече спина, въртене
на батон в хоризонтална и вертикална равнини, минимум 2 изхвърляния и
хващания на батони, обхождане на състезателната площадка с танцови
фигури и състезателно облекло. Разрешени са гимнастически елементи, но не
са задължителни. Задължително се набляга на работа в в подгрупа, работа
в група, работа във формация и синхронно изпълнение на фигури – танцови
или с уред. Задължително се изпълнява пирует и скок, като броя пируети и
като броя пируети и цикличността им носят повече точки в съответния
критерии за оценяване. Задължителни са минимум 8 фигури с престроявания
или преход между фигурите с придвижване.
Формация/отбор танцувален свободен стил с помпони (над 10
участника)
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, разрешен е максимум 1 спин, но не е
задължителен, максимум 1 изхвърляне и хващане на помпони, обхождане на
състезателната площадка с танцови фигури и състезателно облекло.
Разрешени са гимнастически елементи, но не са задължителни.
Задължително се набляга на работа в подгрупа, работа в група, работа във
формация и синхронно изпълнение на фигури – танцови или с уред.
Задължителни са минимум 5 фигури с престроявания или преход с
придвижване между фигурите. Задължително изпълнение на една вълна с
помпони.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, разрешени са 2 и повече спина, минимум
2 изхвърляния и хващания на помпони, обхождане на състезателната
площадка с танцови фигури и състезателно облекло. Разрешени са
гимнастически елементи, но не са задължителни. Задължително се набляга
на работа в подгрупа, работа в група, работа във формация и синхронно
изпълнение на фигури – танцови или с уред. Задължително се изпълнява
пирует и скок, като броя пируети и цикличността им носят повече точки в
съответния критерии оценяване. Задължителни са минимум 8 фигури с
престроявания или преход между фигурите с придвижване. Задължително
изпълнение на минимум една вълна в комбинация с помпони.
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Формация/отбор спортен стил с помпони (над 10 участника)
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, обхождане на състезателната площадка с
танцови фигури, състезателно спортно облекло. Разрешени и
препоръчителни са гимнастически елементи. Задължително се набляга на
работа в подгрупа, работа в група, работа във формация и синхронно
изпълнение на фигури. Препоръчително е да се изпълнява пирует и скок, като
броя пируети и цикличността им носят повече точки в съответния критерии
оценяване. Задължителни са минимум 5 фигури с престроявания или преход
с придвижване между фигурите.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, обхождане на състезателната площадка с
танцови фигури, състезателно спортно облекло. Разрешени и
препоръчителни са гимнастически елементи. Задължително се набляга на
работа в подгрупа, работа в група, работа във формация и синхронно
изпълнение на фигури. Задължително се изпълнява пирует и скок, като броя
пируети и цикличността им носят повече точки в съответния критерии
оценяване. Задължителни са минимум 8 фигури с престроявания или преход
между фигурите с придвижване.

Дисциплини Джаз и Хип-Хоп
Соло & Двойка
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието 1:30 минута, обхождане на състезателната площадка с танцови
фигури и характерно танцово облекло. Разрешени са всички фигури,
движения и упражнения характерни съответно за хип-хоп & стрийт данс
културата и класически & модерен джаз. Необходимо е да бъде
демонстрирана базова класическа техника и фигури за начинаещи.
Разрешени са гимнастически елементи, но не са задължителни.
Задължително се набляга на работа в екип с партньора и синхронно
изпълнение на фигури.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието 1:30 минута, обхождане на състезателната площадка с танцови
фигури и характерно танцово облекло. Разрешени са всички фигури,
движения и упражнения характерни съответно за хип-хоп & стрийт данс
културата и класически & модерен джаз. Необходимо е да бъде
демонстрирана класическа и модерна техника и фигури за напреднали.
Разрешени са гимнастически елементи, но не са задължителни.
Задължително се набляга на работа в екип с партньора и синхронно
изпълнение на фигури. Задължително се изпълняват пируети и скокове в
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дисциплина джаз и инверсни динамични и статични фигури в дисциплина
хип хоп. Количеството и цикличността на пируети, скокове и инверсни
фигури носят повече точки в съответния критерии за оценяване.

Дисциплини Джаз и Хип-Хоп
Група (5 до7 участника) & Формация (над 10 участника)
 под-дивизия “Начинаещи“ („Изгряващи звезди“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, обхождане на състезателната площадка с
танцови фигури и характерно танцово облекло. Разрешени са всички фигури,
движения и упражнения характерни съответно за хип-хоп & стрийт данс
културата и класически & модерен джаз. Необходимо е да бъде
демонстрирана базова класическа техника и фигури за начинаещи.
Разрешени и препоръчителни са гимнастически елементи. Задължително се
набляга на работа в подгрупа, работа в група, работа във формация и
синхронно изпълнение на фигури.
 под-дивизия “Напреднали“ („Национална“) – продължителност на
съчетанието от 2:30 до 3:00 минути, обхождане на състезателната площадка с
танцови фигури и характерно танцово облекло. Разрешени са всички фигури,
движения и упражнения характерни съответно за хип-хоп & стрийт данс
културата и класически & модерен джаз. Необходимо е да бъде
демонстрирана класическа и модерна техника и фигури за напреднали.
Задължително се набляга на работа в подгрупа, работа в група, работа във
формация и синхронно изпълнение на фигури. Задължително се изпълняват
пируети и скокове в дисциплина джаз и инверсни динамични и статични
фигури в дисциплина хип хоп. Количеството и цикличността на пируети,
скокове и инверсни фигури носят повече точки в съответния критерии за
оценяване.
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СЪДИЙСКИ БЛАНКИ
Всяка състезателна дисциплина има точно определена съдийска бланка,
индивидуална за всеки съдия. Главният съдия разполага със сумарна бланка.
Бланките могат да са електронни или на хартиен носител.

Състезателна дивизия “Masters”
За дисциплините на Международния Чирлидинг Съюз са валидни съдийските
бланки, определени в официалния годишен „Rulebook“.
За дисциплините на Международната Федерация по Батон Туърлинг са
валидни Съдийските бланки, определени в официалния годишен „Rulebook“.

Състезателна дивизия „Nationals”
За националните състезания в двете под-дивизии „Начинаещи“ („Изгряващи
звезди“) и „Напреднали“ („Национална“) са валидни следните съдийски
бланки:

БЛАНКА 1 – Чирлидинг, Фристайл помпони, Джаз, Хип-хоп.
БЛАНКА 2 – Батон туърлинг, Мажоретни дисциплини.
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