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ПРАВИЛНИК 
 за провеждане на състезанията от държавния спортен 

календар на Български Чирлидинг Съюз 
 
 

1.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Настоящият “Правилник за провеждане на състезанията от държавния 
спортен календар” определя реда за организиране и провеждане на 

състезания на Български Чирлидинг Съюз (БЧС).  

1.2  Настоящият правилник е задължителен за всички членове на БЧС. 

1.3  При неспазване на настоящия правилник, съответниото състезание се 
счита за невалидно и всички свързани с него резултати се анулират. 

 
2.  СЪСТЕЗАНИЯ 
 

2.1 ВИДОВЕ 

2.1.1  Държавно първенство на Република България – единствено за 
календарна година състезание. Победителите в него носят титлата 
Държавен Шампион. Организира се от Управителния Съвет (УС) и се 

финансира от БЧС. 

2.1.2  Национално състезание (рейтингова купа България и обикновено 
състезание) – три официални рейтингови турнира в една календарна 
година и отворени за участие на всички клубове и състезатели. Няма 
ограничение в броя на обикновените състезания. 

2.1.3  Международно състезание – официално състезание от календара на 
Световната Федерация (в която членува БЧС) или официално 
състезание по покана. Отворено за участие на всички клубове и 
състезатели, членове на БЧС и на други национални федерации. 

2.1.4  Турнирите се утвърждават от УС на БЧС и се контролират от него за 

спазване на настоящият правилник. 

 

2.2 ЗАЯВКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ 

2.2.1  Член на БЧС или организатор, който желае да проведе състезание, 
подава писмена заявка със свободен текст до УС на БЧС, като в нея 
задължително фигурира текст, според който се задължава да проведе 

мероприятието в съответствие с нормативната уредба на БЧС. 

2.2.2  Преди официално утвърждаване от УС за провеждане на състезанието, 
то може да се обявява само като планирано. 



2.2.3  Минимален срок за подаване на писмената заявка е: 

(а) за национално състезание – пет седмици преди датата на 
провеждане; 
(б) за международно състезание – двадесет седмици преди датата на 
провеждане. 

2.2.4  Ако състезанието или част от него се предава пряко или записва от 
телевизия, телевизионните права са на организатора и участниците в 
него нямат право на претенции във връзка с това. 

2.2.5  Утвърдено състезание може да бъде отменено, ако се окаже, че 
писмената заявка съдържа неверни данни или при прекратяване на 

правата на организатора. 

2.2.6  След официално утвърждаване на провеждане на дадено състезание, 
БЧС изпраща покани за него до всички членове и го обявява публично. 

2.2.7 Самоволна промяна от организатора, на данните в поканата за 
официално утвърдено състезание е недопустима. 

2.2.8  При провеждане на състезание без официално утвърждаване от УС на 
БЧС и/или своеволно се промени покана за официално утвърдено 
състезание, УС на БЧС има право да го обяви за невалидно и да 

наложи на организатора санкция. 

2.2.9  Отказ за официално утвърждаване на състезание от страна на УС на 
БЧС, не дава право на претенции за обезщетение от БЧС. 

 

2.3 ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ 

2.3.1  Предпоставка за участие в турнир е членството в БЧС и изпълнени 
задължения към нея (финансови и др.). Изключения се правят с 

изрично решение на УС, взето с квалифицирано мнозинство. 

2.3.2  Заявка за участие се подава към Спортния Директор само от името на 
клубовете-членове на БЧС до определения в поканата за съответното 
състезание краен срок. За желаещи участие състезатели и отбори, 
които не са членове на БЧС, заявката се изпраща до Председателя 
и/или Спортния директор на БЧС. 

2.3.3   Всяка заявка трябва да съдържа: 
(а) име на клуба; 
(б) личен номер на спортиста, даден от БЧС при картотекирането; 
(в) трите имена на спортистите; 
(г) спортна дисциплина, състезателна категория, възрастова група. 

2.3.4  След подаване на заявката спортистите са длъжни да участват. 

2.3.5  Отказ от участието на заявени спортисти е допустимо само, ако за това 
е информиран организаторът в срок от 24 часа и/или са налице 

уважителни причини. 



2.3.6  Спортният Директор има право да приеме заявки и след изтичане на 
крайния срок определен в поканата, но не е задължен да го прави. 

 

2.4 ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ 

2.4.1  Спортният Директор определя за всяко официално състезание в 
рамките на БЧС съдийска комисия (от списъците на правоспособните 

съдии) най-малко десет дни преди провеждането му. 

2.4.2  За всяко официално състезание в рамките на БЧС, Спортният Директор 
назначава Главен съдия и Технически съдия. 

2.4.3  Спортният Директор на БЧС е длъжен да предаде на организатора 
списък с регистрираните за участие и коректно картотекирани спортисти 

в съответните състезателни дисциплини, категории и възрастови групи. 

2.4.4  Спортният Директор на БЧС и организаторът на състезанието са 
длъжни да подсигурят пълен комплект документация за всички членове 

на съдийския наряд за съответното състезание. 

2.4.5   Задължения на организатора на състезанието: 

(а) осигуряване на условия за безупречното техническо протичане; 
(б) осигуряване на присъствие на лекар по време на състезанието; 
(в) провеждане на техническа конференция, на която присъстват 
ръководителите на отборите на всички участващи клубове, на която да 
обясни програмата и цялата необходима за нормалното протичане 
информация, както и да отговори на зададените му във връзка с това 
въпроси (ако има такива); 
(г) да не променя схемата на състезанието, съдиите и другите данни, 
упоменати в утвърдената от УС на БЧС покана за състезанието; 
(д) при откриване на състезанието да обърне внимание, че то се 
провежда в съответствие с настоящия правилник на БЧС; 
(е) да представи длъжностните лица, участващи в провеждането на 
състезанието и да оповести промените в програмата (ако има такива); 
(ж) да представя състезателите/двойките/формациите/отборите, 
участващи в състезанието с техния състезателен номер, име и клубна 
принадлежност, без да обявява предишни постижения; 
(з) преди закриване насъстезанието да съобщи резултатите от него; 

2.4.6  Главният съдия има право да отнема стартовите права на вече 
записани или участващи в състезанието спортисти, както и да изключва 
функционери от състезанието, когато за това има наложителни 

причини. 

2.4.7  Главният съдия има задължението да контролира:  

(а) спазването на настоящия правилник; 
(б) наличните условия преди и по време на турнира да осигуряват 
безупречното му провеждане; 
(в) организaторът да изпълнява всички задължения, поети от него 
спрямо БЧС, участващите в турнира спортисти и официални лица; 



(г) състезателната площ да гарантира безопасно протичане; 
(д) да се осигурят на съдиите места, от които да имат възможност 
безпроблемно да оценяват участниците в състезанието. 

2.4.8 Главният съдия е длъжен след приключването на състезанието да е 
готов с класирането от първо до последно място във всеки клас и да го 

предостави на организатора. 

2.4.9  Главният съдия в съгласие с организатора определя представяне на 
крайното класиране (открито или закрито) в края на състезанието. При 
закрито класиране е длъжен да изнесе на видно място резултатите от 
финалните кръгове. При липса на съгласие с организатора, решението 
с по-голяма тежест е това на Главния съдия. 

2.4.10  След края  на състезанието, Главният съдия е длъжен да събере и до 5 
дни да предаде на Спортния Директор на БЧС цялата съдийска и 
оперативна документация:  съдийските фишове, секретарските бланки, 
една поправена (ако е необходимо) програма на състезанието, списък 
на съдии и всички други официални лица, взели участие в 
провеждането на състезанието, пълен списък на участвалите 
състезатели и точното им класиране за всяка категория поотделно. 

2.4.11  За изпълнение на задълженията си, Главният съдия има следните 

права: 

(а) да се намесва в дейността на организатора на състезанието; 
(б) да прекъсва състезанието дo изпълнение на неговите изисквания в 
съответствие с настоящия правилник; 
(в) при непристойно или накърняващо престижа на БЧС държание, да 
прави забележка и/или отстранява от турнира състезатели и/или 
длъжностни лица; 
(г) ако всички предоставени му възможности са изчерпани, да прекъсне 
състезанието. 

2.4.12 При неявяване на утвърдено за турнира длъжностно лице, Главният 
съдия определя заемането на длъжността от резервното лице. Ако и 
там е налице проблем, определя друго подходящо длъжностно лице на 
негово място. 

2.4.13 При използването на правомощията си, Главният съдия трябва да се 
стреми да запази интересите на състезателите, зрителите и 
организатора. 

 

2.5 УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ 

2.5.1  Необходима е минимална състезателна площ 12х12х6 метра. Ако 
състезателната площадка е сцена задължително е необходим още 1 
метър от всички страни. Съдийските места да са разположени в линия 
от една (централна) страна на състезателната площадка. 

2.5.2  На всяка състезател трябва да се осигури минимална почивка от 15 
минути между две поредни излизания на състезателната площадка. 



2.5.3  Музиката за танцуване във всички категории и кръгове се изпраща на 
официалната електронна поща на БЧС до Спортния директор и се 
потвърждава на техническата конференция преди началото на 
състезанието. 

2.5.4  Състезателите участват в състезанието задължително със спортно или 
сценично облекло. Детайлите и ограниченията са определени в 
Правилниците на съответните спортни дисциплини. 

2.5.5  Поредността и спецификата на хореографиите и индивидуалните 
изпълнения се подреждат в съответсвие с правилниците на различните 
танцови дисциплини. 

 

2.6 ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА СПОРТИСТИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ КРЪГОВЕ 

2.6.1  Броят на състезателите, двойките или формациите в различните 
кръгове се определя според заявените при Спортния Директор в 
определения срок и регистрирани на техническата конференция преди 

началото на състезанието. 

2.6.2  За разпределението на кръговете важат правилата на Международния 
Чирлидинг Съюз и НБТА Европа  

2.6.3  Финалният кръг е от 7 на брой индивидуални състезателя, двойки, 

малки и големи формации/отбори в съответната дисциплина. 

2.6.4  Броят на преминаващите от квалификации в следващ етап се определя 
от Главния съдия по схема, обявена на техническата конференция 
преди започване на съответното състезание. 

 

 
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ 
 

3.1 СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

3.1.1  Определяне на възрастова категория за съответното състезание се 
изчислява като от годината на състезанието се изважда годината на 

раждането, т.е. 

      Възраст  =  ( Година на състезанието )  –  ( Година на раждането ) 

3.1.2  В БЧС състезателните категории и дисциплини се определят на 
годишна база с аналогичност и точност на условията и параметрите 
обявени за съответната година от Международния Чирлидинг Съюз и 
НБТА Европа. Те не подлежат на промени в официалните турнири от 
държавния спортен календар и се следват стриктно и точно, като за 

това е отговорен Спортния директор на БЧС. 

 



 

3.1.3  В БЧС състезателните категории се разделят по възрастов признак и по 
квалификация, като за чирлидинг дисциплините е валидната 
следващата таблица, а за НБТА Европа дисциплините са валидни 
ежегодните решения на техническата комисия на международната 

федерация. 

 

3.1.4  Един спортист може да се състезава в повече от една категория. 
Промяна на категорията е позволена в една състезателна година.  

 

3.2 СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА 

3.2.1  Един спортист/двойка/формация или отбор имат редовни състезателни 
права, когато състезателите:  
(а) са членове на клуб, легитимен член на БЧС; 
(б) те и клубът, в който членува са изпълнили всички финансови 
задължения преди началото на съответното състезание, съгласно 
Финансовата наредба на БЧС; 
(в) клубът, в който членува е направил редовна заявка за участие в 
състезанието; 
(г) има застраховка „злополука” за период от време, включващо 
състезанието. 
 
 

3.3 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

3.3.1  Когато спортист сменя клубното си членство без разрешение на клуба, 
в който е членувал до момента, може да му бъдат прекратени 
състезателните права за срок от 4 до 12 месеца. За уреждане на 
отношенията се прилагат правилниците за трансферни права и 

промяна на клубна принадлежност на БЧС. 

3.3.2  Прекратяване на състезателните права по предходната точка, не влиза 
в сила в следните случаи: 
(а) предишният клуб не подаде жалба - заявление до УС на БЧС; 
(б) състезателят се премества за постоянно местоживеене на друго 
място. 

Категория Възраст в годината на състезанието Нива на сигурност

Tiny от 5 до 8 години Level 1 (Novice)

Mini от 7 до 10 години Level 2 (Intermediate)

Youth от 10 до 12 години Level 3 (Median)

Youth (International) от 10 до 12 години Level 4 (Advanced)

Junior (International) от 13 до 15 години Level 5 (Elite)

Senior (International) над 16 години Level 6 (Premier)



3.3.3  Срокът за прекратяване на състезателни права се удължава, ако има 
неуредени финансови въпроси към предишния клуб с времето от 
подаването на молбата до УС на БЧС за прекратяване на състезателни 
права до момента, в който състезателят уреди задълженията си. 

3.3.4  При спорни въпроси по отношение прекратяване на състезателни 

права, решение се взима от Арбитражната комисия на БЧС. 

3.3.5  Решението на Арбитражната комисия може да се обжалва пред 
Общото Събрание, чрез писмена жалба внесена в УС на БЧС. Решение 
по жалбата се взима от Общото Събрание с обикновено мнозинство 
като до тогава решението на Арбитражната комисия остава в сила. 

 

4. НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА, САНКЦИИ, КОНТЕСТАЦИИ 

4.1  На картотекиран спортист могат да бъдат прекратени състезателните 
права, а на длъжностно лице правото на участие в текущото 
състезание от Главния съдия, а от УС на БЧС за по-дълъг период, на 
основание на следните причини: 
(а) неспортменско и недисциплинирано поведение; 
(б) нарушаване на настоящия правилник; 
(в) нарушаване на Устава на БЧС; 
(г) употреба на алкохол или допинг преди/по време на състезанието. 

4.2  Контестации:  
(а) право на подаване на контестация има само ръководителят на клуба 
на съответния състезател/формация. Контестациите се подават при 
Главния съдия, ако касае конкретните резултати и/или условия на 
състезанието и при Спортния Дирректор на БЧС, ако имат друг 
характер; 
(б) контестации по време на съответния кръг или състезание могат да 
бъдат подавани само, ако са свързани с наказания за ритъм, падане, 
ограничения или свързани с условията на провеждане на турнира, до 5 
минути след приключване обработката и публичното обявяване на 
резултатите; 
(в) крайния резултат на дадено състезание не може да бъде променян 
след края на финалния кръг (за край се приема обявяването на 
резултатите); 
(г) решения, взети от Главния съдия могат да се обжалват в срок от 
една седмица пред УС на БЧС; 
д) решения, взети от УС на БЧС могат да се обжалват пред Общо 
Събрание, чрез писмена жалба, внесена в срок от три седмици в УС на 
БЧС; 
(е) обжалването не отменя действието на взетото решение до 
влизането в сила на решението на следващата инстанция; 
(ж) решението на Общото Събрание е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 
 
 
 
 
 



 
 
5. НАЦИОНАЛЕН ОТБОР 
 

5.1  Всички спортисти представящи Република България на международни 
състезания са Национален отбор. 

5.2  За участие на Световно и Европейско Първенства при които има лимит 
за състезатели и формации от национална федерация, националният 
отбор се формира на базата на актуалната ранглиста на БЧС за 
съответната спортна дисциплина и възрастова група към датата на 
краен срок за подаване на заявка към международната федерация или 
след изрично определен от УС квалификационно или контролно 
състезание. 

 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

6.1    Правилникът е приет и утвърден с протокол от заседание на Общо 
събрание на Български Чирлидинг Съюз, проведено на 20.02.2021 

година и влиза в сила от датата на неговото приемане.  
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