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ПРАВИЛА 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ И СПОРТЕН 

АРБИТРАЖ  

 

        ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

 

1.Тези правила уреждат взаимоотношенията между Българска федерация по ориентиране 

/БФО/ и състезателите и треньорите, по повод изпълнение на задълженията им и 

осъществяването на дисциплинарна отговорност при неспазване на задълженията. 

Правилата се прилага и за всички участници в състезания, организирани и провеждани от 

Българска федерация по ориентиране /състезатели, треньори, съдии и други длъжностни 

лица/.  

2. Правилата се прилага за всички дисциплинарни нарушения в системата на Българска 

федерация по ориентиране, включително и в случаите, в които съответното деяние 

съставлява нарушение, наказуемо от държавните органи.  

3. Дисциплинарни нарушения по смисъла на тези правила са: не спортсменско и не етично 

поведение; нарушения на реда, преди, по време и след състезания; нарушение на 

нормативни документи и решения на БФО, Международната федерация по ориентиране 

/ИОФ/, както и всички други действия и бездействия, несъвместими с целите и задачите на 

устава на БФО.  

4. Дисциплинарните нарушения могат да бъдат извършвани от състезатели, треньори и 

длъжностни лица участници в провеждането на състезания.  

5. Спортни клубове членове на БФО са отговорни за поведението на техните състезатели, 

треньори, ръководители, съдии и членове, както и всяко друго лице упълномощено от тях 

официално да ги представя по време на състезания и прояви. Отговорността на клубовете 

се определя в Устава на БФО. 
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        СПОРТНА ГРУПА 

 

1.Всички лица, изпратени от едно представителство (клуб,организация или други) 

за дадена проява, образуват спортна група. Същото представителство определя 

Ръководител на групата. 

2.Ръководителят на групата е длъжен : 

 Да знае и спазва настоящите Правила, Правилника за състезания по 

ориентиране, Наредбата за състезания и указанията на Ръководството. 

 Да се грижи, всеки член на групата да получава всичката необходима 

информация. 

 Да осъществява връзката на състезателите и останалите членове на 

групата с Ръководството на състезанията и обратно. 

 Да отговаря за поведението на всички членове на групата. 

 Да не пречи на организацията и провеждането на състезанията. 

 Да съобщи на финала за незавършил/непреминал през финала 

участник от групата. 

3.Ръководителят на групата няма право да напуска мястото на провеждане на 

състезанията, докато не се убеди, че всички членове на групата са се прибрали или 

завършили състезанието. 

4.Ръководителят на групата има право : 

 Да иска обяснения във връзка с нарушения, допуснати от 

Ръководството на проявата и съдийския състав. 

 Да подава възражения. 

5.Индивидуалният участник има права на Ръководител на група. 

6.Всеки член на спортната група е длъжен: 

 Да знае и спазва настоящите Правила, Правилникът за състезания по 

ориентиране и Наредбата за състезанията. 

 Да спазва дадените от Ръководството и Ръководителя на група 

указания. 

 Да внася въпросите си към Ръководството само чрез Ръководителя на 

групата. 

 

 

СПОРТНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

1.Всички лица участващи в състезание по ориентиране трябва да се държат честно и 

почтено. Трябва да имат спортсменско отношение помежду се и да са приятелски 

настроени. Състезателите трябва да показват уважение един към друг, към 

официалните лица, журналистите, публиката и жителите на състезателния район. 

Състезателите трябва по маршрута да са колкото е възможно по-тихи. 

2.Всеки опит за разглеждане, обучение или тренировка по време на състезанието е 

забранено, освен ако изрично е разрешен от Организатора. 

3.Официални лица, състезатели, представители на средствата за информация и 

публиката трябва да стоят на определените за тях места. 



4.Организатора да не допуска до състезанията всеки състезател, който е толкова 

добре запознат с местността или картата, че да получава значително предимство 

пред другите участници. 

5.Участниците не трябва да се опитват да си осигурят недопустими привилегии за 

сметка на конкурентите си. 

6.Взаимна помощ (колективно бягане, съвместно четене на картата, викане, 

сигнализация, чакане, разговори), както и съзнателно бягане зад друг участник за 

извличане на облаги се забраняват. 

7.Не се разрешава използването на забранени превозни средства, съпровождане от 

животни и диктуване на темпото от участници или други лица. 

8.Не се разрешава умишлено предварително разучаване на местността и маршрутите 

на състезанията, освен информацията давана от Организатора. 

9.Забранява се на участниците и на всички лица, които имат връзка с провеждащите 

се състезания 

 Да пречат на организацията и провеждането на състезанията. 

 Да вземат и да дават по време на състезанията от и на участници 

сведения и помощ във връзка с маршрута и движението на участниците по 

него, да напускат полето, определено от Организатора. 

 Да опазва съоръженията, с които се провеждат състезанията. 

 Да опазва околната среда, горското стопанство, животинския свят, 

оградите, каменни стени, каналите, дигите и други подобни и да не минава 

през оповестените забранени участъци. 

10.Забранено е използуването на допинг. 

 

ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

1.Предмет на възраженията може да бъдат въпроси свързани с: 

 Нарушения на  Правилникът за състезания по ориентиране или на 

инструкциите на Организатора и Ръководството. 

 Нередовност на участниците. 

 Нередности по състезателните маршрути. 

 Нарушения от страна на участници, служебни лица и други. 

 Резултати от състезанието. 

2.Право да подават възражения имат само ръководителите на групите. 

3.Всяко възражение трябва да се подаде в писмена форма, възможно най-бързо, след 

откриване/забелязване на нарушението или нередовността.  

4.Срокът за подаването е не по-късно от 30 минути в следните случаи: 

 За нередовност на участниците - след получаване или обявяване на 

стартовите списъци. 

 В случай, че нередовността е забелязана по време на пробягване на 

маршрута - след финиширането на участника, срещу когото се подава 

възражението или след финиширането на участника, който е забелязал 

нередовността или нарушението. 

 За резултати от състезанието - след обявяването им.  



5.За резултати, обявени в изпратения Бюлетин, срокът е 7 дни след публикуването 

или  получаването му, като в такъв случай възражението се изпраща до 

Организатора на състезанието. 

6.При подаване на възражение по време на проявата се внася за всеки самостоятелен 

обект/субект на възражение такса от 20 лева. Сумата за всяко уважено възражение 

за самостоятелен обект/субект се връща. 

7.Главният секретар приема възражението, подписва се върху него, отбелязва часа 

когато е подадено и че е получил определената такса. Уведомява по най-бърз начин 

Главния съдия. 

8.За разглеждане на евентуално постъпилите възражения, преди започване на 

състезанията, се съставя Комисия, включваща Главния съдия, Контролния съдия и 

от три спортни групи трима членове не участващи в стартовете след първия от 

поредицата стартове (дни). Всеки от тримата членове на групи, определени по 

служебен жребий или избрани от ръководителите на групи са длъжни да са на 

разположение по време на провеждане на състезанията. 

9.Постъпилите възражения или част от тях (всеки самостоятелен обект/субект ) 

може да бъдат уважени от Ръководството, което се отбелязва върху възражението. 

Не уважените от Ръководството възражения или част от тях се разглеждат на 

заседания на Комисията по възраженията, като решение се взема, ако за него са 

гласували най-малко 3 члена от Комисията. 

10.Решенията на Комисията от всяко заседание се протоколират и остават в архива 

на състезанията. 

11.Уважените от Ръководството възражения или част от тях и решенията на 

Комисията се съобщават незабавно на пряко заинтересованите ръководители 

веднага след вземането им и по преценка може да се съобщават на всички спортни 

групи и да се отразяват в Бюлетина на състезанието. 

12.Решенията на Комисията не подлежат на отмяна от Ръководството на 

състезанията. 

13.Предложение за анулиране на резултати от дадено състезание, ако те са нереални, 

Комисията прави пред Ръководството, Организатора или УС на БФО. 

14.Възражения по решения на Комисията или нарушения станали известни след 

закриване на състезанията, се правят до УС на БФО или до Организатора на  

проявата с копие до УС на БФО, в срок до 7 дни след закриване на състезанието. 

 

НАКАЗАНИЯ 

 

1.На нарушилите на някое правило или възползвалите се от нарушаването на някое 

правило се налагат наказания. 

2.Наказанията биват:  

 Бележка/забележка.  

 Предупреждение.  

 Недопускане, прекратяване или отстраняване от участие в 

състезанието или проявата.  

 Декласиране. 

3.Главният съдия/Организаторът и участващите представителства могат да 

изпращат доклад до Дисциплинарната комисия на БФО за допуснати нарушения на 



настоящия Правилник от страна на състезатели, ръководители на групи, треньори, 

съдии и други лица, имащи отношение към състезанията. 

4.При отменяне по вина на Организатора на цялата или част от проявата, 

Организаторът трябва да върне полагащата се част от взетите такси . 

5.Треньор, който нарушава вътрешните актове на БФО и правилата на ИОФ и по-конкретно:  

- Не спазва указанията на организаторите на спортната проява / график, техническа 

конференция, откриване, закриване, график на състезанието и други/.  

- Неприлично поведение и саморазправа със съдиите по време на състезание.  

- Неприлично поведение, обиди или саморазправа към колеги или други длъжностни лица 

или към състезатели, преди, по време и след състезание.  

- Не осъществява контрол върху дисциплината на състезателите, по време на тренировка 

или състезание.  

- Използва непозволени педагогически методи и средства за обучение по време на 

тренировъчния процес или физическа саморазправа, при доказана вина.  

- Допуска употреба на забранени медикаменти от състезателите му.  

Наказва се: 

- Забележка 

- Предупреждение 

- Отстраняване от участия в ДСК и МСК за срок от 1 до 6 месеца. 

-  За употреба на забранени медикаменти наказанието е съобразно ИОФ Анти- Допинг 

правилата.  



6. На състезатели от националните отбори, които извършват следните действия:  

- Неоснователни закъснения и отсъствия на официални контролни и прояви на националния 

отбор.  

- Неоснователно напускане по време на контролни и прояви на националния отбор.  

- Публично неприлично поведение и обида към друг състезател, треньори или длъжностни 

лица.  

- Употреба на забранени лекарствени средства.  

- Неспазване на указанията на длъжностни лица, по време на вътрешни и международни 

състезания.  

- Системни нарушения на изискванията като възпрепятстване на учебно тренировъчния 

процес, неоснователни системни отсъствия от тренировки, неоснователни системни 

закъснения, отказ да изпълнява указанията на треньора.  

 

Налагат се следните наказания: 

- Последно предупреждение за изваждане от Националния отбор 

- Изваждане от Националния отбор за срок от 1 до 6 месеца 

- Спиране на състезателни права за срок от 1 до 6 месеца 

- Изключване от Националния отбор за срок от 1 година.   

- За употреба на забранени медикаменти наказанието е съобразно ИОФ Анти- Допинг 

правилата.  

 

7. На състезатели членове на спортни клубове, които извършват следните действия:  

- Неприлично поведение или обида към длъжностно лице, треньор или състезател, преди, 

по време или след спортна проява.  

- Неоснователни закъснения, които затрудняват организирането на състезанието или го 

възпрепятстват.  

- Отказ на състезателя за участие в официални церемонии /откриване и закриване/.  

- Отказ на състезателя за участие в награждаването след състезанието .  

- Употреба на забранени лекарствени средства  

 

Налагат се следните наказания: 

- Последно предупреждение за изваждане от клубния отбор 

- Изваждане от клубния отбор за срок от 1 до 6 месеца 

- Спиране на състезателни права за срок от 1 до 6 месеца 

- Изключване от клубния отбор за срок от 1 година.   

- За употреба на забранени медикаменти наказанието е съобразно ИОФ Анти- Допинг 

правилата.  

8. Дисциплинарните наказания по този правилник се налагат от Председателя на БФО по 

доклад на съответния ръководител на направление, както и старши треньори на национални 

отбори или членове на Управителния съвет на БФО.  

9. За маловажни случаи на нарушения, от които не са настъпили вреди, Председателят на 

БФО може да не налага наказание, като направи публична забележка на виновното лице, че 

при следващо такова поведение същото ще бъде наказано съобразно тези Правила.   

10. Лицето, на което е наложено наказание по реда на този правилник, има право да обжалва 

наложеното му наказание пред Арбитражната комисия на БФО. Жалбата се подава чрез 



Генералния секретар на БФО в едноседмичен срок от налагане на наказанието и се 

разглежда от Арбитражната комисия на първото следващо заседание Ако жалбата е 

подадена непосредствено преди заседанието, Арбитражната комисия може да отложи 

разглеждането до следващото си заседание. .  

11. За всички неуредени с тези правила въпроси се прилагат Правилата на ИОФ.  

 

 

 

               Настоящите Правила за осъществяване на спортно правосъдие и спортен 

арбитраж са приети и утвърдени от УС на БФО с Протокол № 22 / 26.08.2020 година – 

в непресъствен ред, съгласно чл. 10, т. 7 от Устава на БФО. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                         /КОСТАДИН НОВАКОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


