
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК 

ПО СПОРТНИ ТАНЦИ 

Настоящите правила са съобразени по съдържание с правилата на Световната 

федерация по спортни танци /WDSF.'/ и ЗФВС на РБългария и са задължителни за 

организатори, състезатели, съдии, длъжностни лица и треньори по спортни танци 

Глава първа - Общи правила 

Чл.1. Настоящият Правилник (Правилникът) регламентира спортно-състезателната дейност по 

спортни танци в Република България. 

Чл. 2. Спортните танци са два вида по пет танца: 

Стандартнти танци (СТТ): валс (В), танго (Т), виенски валс (ВВ), бавен фокстрот (БФ), куикстеп (К); 

Латиноамерикански танци (ЛАТ): самба (С), ча-ча-ча (Ч), румба (Р), пасо добле (ПД), джайв (Д). 

Чл. 3. Спортно-състезателна дейност в България могат да практикуват: 

a) Състезателни двойки - Спортните танци са колективен спорт, като отборът е в постоянен 

състав от двама състезатели - лице от мъжки и лице от женски пол. Те са състезателна двойка 

(партньор и партньорка). Състезател може да бъде регистриран само в една активна танцова 

двойка. 

b) Формации само от състезателни двойки - Формациите по спортни танци се състоят от 6, от 

7 или от 8 състезателни двойки, които изпълняват заедно и по определен регламент състезателни 

композиции по стандартни или латиноамерикански танци; 

c) Солови състезатели - редовно картотекирани състезатели по спортни танци, които не са 

регистрирани в активна състезателна двойка; 

d) Формации от състезатели - формации от редовно картотекирани състезатели по спортни 

танци, които не са регистрирани в активна състезателна двойка. 

Чл. 4. Състезателен комплекс е едно или няколко състезания по спортни танци, които се 

провеждат в един, два или повече дни. 

Чл. 5. Клубове по спортни танци (КСТ) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като 

юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които развиват, популяризират и 

осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на спортните танци. Право 

на участия в състезания на БНФСТ имат само регистрираните в Министерство на Младежта и 

Спорта (ММС) спортни клубове, членуващи в БНФСТ. 

Чл. 6. Държавен спортен календар (ДСК) е система с целесъобразно подредени във времето 

състезания по спортни танци, утвърдени от БНФСТ. 

Чл. 7. Международен спортен календар (МСК) е система с целесъобразно подредени във времето 

състезания по спортни танци, утвърдени от Световната Федерация по Спортни Танци (WDSF). 

Чл. 8. Състезателните дисциплини по спортни танци сал стандартни танци (СТТ), 

латиноамерикански танци (ЛАТ); формации СТТ, формации ЛАТ (виж Приложение 3) и „фрий 

стайл“ – СТ, „фрии стайл“ – ЛАТ (виж приложение 4). 



Чл. 9. Състезанията за останалите танцови стилове се провежда в строго съответствие с правилата 

на WDSF. 

Чл. 10. Спортисти-непрофесионалисти са лица, които провеждат системна тренировъчна и 

състезателна дейност, но за тях това не е основа професия. 

Чл. 11. Професионалисти спортисти са лица, за които спортът е основна професия. 

Чл. 12. Спортно-състезателната година съвпада с календарната година. 

Чл. 13. Състезателният клас определя нивото на подготовка на спортиста, обезпечаваща 

способността му да изпълнява фигури и танци с определена степен на сложност в техническо и в 

хореографско отношения. 

Чл. 14. Класификационната група обозначава разрешения брой състезателни класове за всяка 

възрастова група. 

Глава втора - Технически правила 

Чл.15. Възрастовата група, състезателния клас и класификационната група са основни 

системообразуващи категории за изграждане на учебно-тренировачния  и спортно-състезателен 

процес в БНФСТ. Те са в съответствие с правилата на Световната федерация по спортни танци 

(WDSF). 

(1) Състезателят е длъжен да участва в състезания само в своята възрастова група и само в 

своя състезателен клас. При констатирано нарушение се налага административно наказание за 

състезателя, личния треньор и организатора на събитието. 

(2) Във всички групи единият партньор може да е по-млад. 

(3) Възрастови групи могат да се обединяват в едно състезание както следва: 

a) Деца1 + Деца2; 

b) Юноши 1 + Юноши2; 

c) Младежи + Състезатели над 19г.; 

d) Младежи + Състезатели над 19 г. и Сеньори; 

e) Състезатели над 19г. + Сеньори; 

f) Състезатели до 21г. + Младежи + Състезатели над 19г. + Сеньори. 

*прилагат се ограниченията за по-високата група! 

(4) БНФСТ ежегодно регламентира в Наредба правото на участие в състезанията от ДСК и от 

МСК, касаещи възрастови ограничения, смесени състезания по възраст и/или клас. 

(5) Организаторите на състезания на всяко равнище са длъжни да се съобразяват с 

посочените възрастови групи в Таблица №1. 

 

 

 

 

 



 

Таблица №1 

 

Чл.16. Класификационна група 

(1) Класовете по спортни танци са: „Е” (е), „Д” (де), „С” (це), „В” (бе), „А” (а) и „М” (ем - 

международен). 

(2) Класификационната група определя пределно допустимия най-висок състезателен 

клас, съответстващ на възрастовата група. Прилагат се ограниченията за по-високия клас. 

Чл.17. Категоризацията на състезателите по възрастови, квалификационни и 

класификационни групи и съответстващите им програми са регламентирани в табл. № 2 

 

 

 

 

М Деца-Мини До 7 години и по-малки, ненавършени 8г. в календарната 
година 

Д 1 Деца 1 До 9 години и по-малки, ненавършени 10г. в календарната 
година 

Д2 Деца 2 10-11 години, ненавършени 12г. в календарната година 

Ю 1 Юноши 1 12-13 години, ненавършени 14г. в календарната година 

Ю 2 Юноши 2 14-15 години, ненавършени 16г. в календарната година 

М 1 Младежи 16-18 години, ненавършени 19г. в календарната година 

М2 До 21г. 19-20 години, ненавършени 21г. в календарната година 

А Състезатели 
над 19 години 

Навършени 19 години и повече 

C 1 Сеньори 1 По-възрастният в двойката трябва да е не по-малко от 35 
години, а по младият да е не по-малко от 30 години в 
календарната година 

С 2 Сеньори 2 По-възрастният в двойката трябва да е не по-малко от 45 
години, а по младият да е не по-малко от 40 години в 
календарната година 

С 3 Сеньори 3 По-възрастният в двойката трябва да е не по-малко от 55 
години, а по младият да е не по-малко от 50 години в 
календарната година 



Таблица № 2 

 

Възрастова 

група 
Клас 

Състезателни програми 

Латиноамерикански танци Стандартни танци 

Деца-мини “Е” Ча-ча-ча, Джайв Валс, Куикстеп 

Деца 1 

“Е” Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Валс, Танго, Куикстеп 

„Д” 
Самба,Ча-ча-ча, 

Румба, Джайв 

Валс, Танго, 

Виенски валс, Куикстеп 

Деца 2 

"Е" Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Валс, Танго, Куикстеп 

"Д" 
Самба,Ча-ча-ча, 

Румба, Джайв 

Валс, Танго, 

Виенски валс, Куикстеп 

"С" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

Юноши 1 

"Е" Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Валс, Танго, Куикстеп 

"Д" 
Самба,Ча-ча-ча, 

Румба, Джайв 

Валс, Танго, 

Виенски валс, Куикстеп 

"С" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

"В" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

Юноши 2 

"Е” Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Валс, Танго,Куикстеп 

"Д" 
Самба,Ча-ча-ча, 

Румба, Джайв 

Валс, Танго, 

Виенски валс, Куикстеп 

"С" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле,Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

"В" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

А” 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

Младежи, 

До 21г, 

Състезатели 

над 19 г. и 

"Е" Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Валс, Танго,Куикстеп 

"Д" 
Самба,Ча-ча-ча, 

Румба, Джайв 

Валс, Танго, 

Виенски валс, Куикстеп 

"С" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 

"В" 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 
 

„А” 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 
 

„М” 
Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасо добле, Джайв 

Валс, Танго, Виенски валс, 

Бавен фокстрот, Куикстеп 
 



Чл.18. Документи на състезателя по спортни танци 

(1) Състезателната карта е личен документ, който се издава на всеки състезател при неговото 

картотекиране. Удостоверява състезателните права, произтичащи от картотекирането, 

актуализира се за всяка спортно-състезателна година. Служи за регистрация и участие в 

състезания от системата на БНФСТ; 

(2) Състезателната книжка е личен документ, който се издава на картотекиран състезател за 

участие в точковата състезателна система. Състезателната книжка е основен документ на 

спортиста и трябва да съдържа всички необходими негови данни: регистрационен номер, 

фамилия и име на български език и на латиница (както е по международен паспорт), заверка от 

КСТ, дата и година на раждане, присвоен състезателен клас и/или спортно звание данни за 

партньора, резултати от състезания и набрани точки. Всеки спортист е длъжен да представи при 

регистрацията си състезателна книжка. Спортист без състезателна книжка не трябва да се допуска 

за участие в състезанието. Решение за допускане на такъв състезател се взема само от главния 

съдия. Състезателната книжка се издава по искане на КСТ, който трябва да направи необходимите 

заверки, както и да свери данните по лични документи на спортиста (акт за раждане, лична карта 

и международен паспорт); След всяко състезание в състезателната книжка се нанася 

последователно информация за място, резултат и набрани точки. Отговорността за това е на 

Секретариата, отразил резултатите от проведеното състезание и заверени с техен подпис и печат. 

При подмяна на състезателната книжка се нанасят придобитите места и точки събрани до 

момента, необходими за преминаване в по-висок клас и се заверяват от Секретариат с техен 

подпис и печат. 

Глава трета - Състезателни правила 

Чл.19. Състезателни правила за класация. 

(1) Състезанията по спортни танци се провеждат в предварителни и финални кръгове, като 

състезателите се класират: 

a) Във финален кръг от I-во до VI-то място (изключение т.8). 

b) В предварителни кръгове - в 1/2 финал, 1/4 финал, 1/8 финал и т.н. 

(2) В предварителните кръгове състезателите участват с променящ се състав на двойките. 

(3) От един в следващ кръг броят на двойките се намалява от 2/3 на 1/2. от общия брой в 

предишния кръг. Изключенията са в случаите в т.6-8. 

(4) Финален кръг са провежда с 3 до 8 състезателни двойки. 

(5) Двойки, чиито брой е определен предварително и са получили най-много съдийски гласа 

(“X”) за всички танци в дадения кръг, преминават в следващия. 

(6) Ако право за участие са получили предварително определения брой двойки плюс една, в 

следващия кръг участват завишеният с единица брой двойки. 

(7) Ако в предварителен кръг право на участие в следващия, който не е първи финален, 

получи предварително определения брой двойки плюс две или повече двойки, в следващия кръг 

отпадат от участие тези с най-малко съдийски гласа (“X”). Отпадналите двойки получават точки за 

диапазона на местата, които заемат. 

(8) Ако в полуфинален кръг право на участие в първия финален кръг получи по-голям брой 

двойки от предварително обявения, възможни са следните случаи: 

а) полученият брой е с 1 повече - участват завишеният с единица брой двойки; 



б) полученият брой е с 2 и повече - отпадат от участие тези, с най-малко съдийски гласа (“X”). 

Отпадналите двойки получават точки за диапазона на местата, които заемат. 

(9) Не повече от 12 двойки трябва да танцуват във всяка серия на състезателен кръг до четвърт 

финала на състезанието. Полуфинала на всяко състезание трябва да се танцува на две серии, ако 

дансинга е с площ по-малко от 250 квадратни метра. 

(10) Оценяването в финалния кръг може да бъде и явно 

(11) Прилага се Скейтинг-система за оценка на двойките. 

(1) При състезания с участие на повече от 24 двойки се прилага реданс /виж Табл. М 3/: 

 

 

Таблица № 3 

До 40 двойки 
Всички двойки танцуват в 

I кръг 

I кръг 18 Отбелязва се ¼финал 

Реданс 6 Отбелязва се ¼ финал 

¼  финал 24 Двойки 

¼ финал 12 Отбелязва се ½  финал 

½  финал 12 Двойки 

½   финал 6 Отбелязва се финал 

Финал 6 Двойки 
 

От 41 до 60 

Двойки 

Първите 6 двойки от 

ранг-листата танцуват от 

1/8 (36) финал 

I кръг 24 Отбелязва се 1/8 финал 

Реданс 6 Отбелязва се 1/8 финал 
 

6 Двойки от ранг-листата 

1/8 финал 36 Двойки 

1/8 финал 24 Отбелязва се ¼  финал 

¼   финал 24 Двойки 

¼   финал 12 Отбелязва се ½  финал 

½ финал 12 Двойки 

½  финал 6 Отбелязва се финал 

Финал 6 Двойки 
 



 

Чл.20. Точкова система 

(1) точките се начисляват отделно за всеки състезател от двойката по Таблица № 4 

Таблица №4 

количество двойки, участващи в категорията 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
 

5 5 5 6 6 6 6 6 
 

1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 
  

1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 
  

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 
   

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 
    

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
     

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
      

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
       

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
        

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
         

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
          

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
           

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
            

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
             

1 1 2 2 2 
3 

3 3 3 4 4 
              

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 
               

1 1 2 2 2 3 3 3 3 
                

1 1 2 2 2 3 3 3 
                 

1 1 2 2 2 3 3 
                  

1 1 2 2 2 3 
                   

1 1 2 2 2 
                    

1 1 2 2 
                     

1 1 2 
                      

1 1 

От 61 до 96 

Двойки 

Първите 12 двойки от 

ранг-листата танцуват от 

1/8 (48) финал 

I кръг 24 Отбелязва се 1/8 финал 

Реданс 12 Отбелязва се 1/8 финал 
 

12 Двойки от ранг-листата 

1/8 финал 48 Двойки 

1/8 финал 24 Отбелязва се ¼финал 

¼ финал 24 Двойки 

¼  финал 12 Отбелязва се ½  финал 

½финал 12 Двойки 

½  финал 6 Отбелязва се финал 

Финал 6 Двойки 
 



(2) Точките се начисляват за съответния състезателния клас и мястото, което спортиста заема 

в състезанието. 

(3) Състезател няма право да участва в състезание за по-нисък от собствения клас. 

(4) Всеки състезател получава по 1 (една) „Бонус точка“ от всяко трето състезание. 

(5) Състезател, който е събрал точки за повишаване на танцовият си клас от „Бонус точки“ в 

размер над 50% от необходимите му, не преминава в по-горен състезателен клас. 

(6) При завършване на първото състезание, в което двойка набира точки за преминаване в по-

висок клас, тя незабавно преминава в този клас на своята възрастова група. 

(7) При преминаване по възраст в следващата възрастова група, състезателите запазват класа 

си заедно с придобитите точки. 

(8) Точки за преминаване в следващия по-висок клас се получават: 

a) само на утвърдени от БНФСТ състезания;  

b) при спазване изискванията на правилника;  

c) при участие на най-малко 2 двойки за дадената възрастова група и клас; 

(9) БНФСТ ежегодно регламентира в Наредба за Държавния спортен календар допълнителни 

точки, които състезателите могат да получат от участие в Първенствата през спортно-

състезателната година. 

Чл.21. Условия за присъждане на състезателен клас: 

(1) Състезателен клас се присъжда по точки, събрани от състезания в спортния календар на 

БНФСТ или при новосформирана двойка съгласно съответно Таблица 6 и Таблица 5; 

(2) Новосформирана танцова двойка трябва да има минимум 5 състезания от ДСК за 

затвърждаване на придобития клас в съответната категория; 

(3) Състезанията за класовете „Е”, „Д” и „С” се провеждат в състезателната дисциплина 

многобой. Крайното класиране е комплексно от резултатите за двата вида танци - СТТ+ЛАТ; 

(4) От клас „В” и нагоре двойките се състезават с отделно крайно класиране за двата вида 

танци и могат да имат различен състезателен клас, т.е. преминаването в кл. „А” и в кл. ”М” става 

поотделно за двата вида танци; 

(5) Присъждане на клас „М” за съответната състезателна дисциплина: 

a) за Юноши 2 - да са набрали необходимия брой точки; 

b) за Младежи - да са събрали необходимия брой точки или да са се класирали на 1-во място 

на ДТТТ в три години; 

c) за Състезатели над 19 г. - да са събрали необходимия брой точки или да са се класирали на 

I-BO МЯСТО на ДТТТ в три години; 

(6) От възрастовата група Юноши 1 и нагоре, ако състезателят е преминал обучение върху 8 

танца, може да му бъде служебно присъден клас „D” по решение на треньора при първоначална 

картотека на състезателя. 

(7) Състезанията по клас в една и съща възрастова група или във възрастовите групи могат да 

се провеждат като смесени, когато: 



a) предварително са заявени като смесени; 

b) по решение и със съгласие между главния съдия и организатора на турнира при 

класификационна група с по-малко от 2 двойки; 

(8) В смесените състезания се начисляват точки, като броя двойки за начисляване на точки се 

определя от броя на двойките в нейния клас плюс броя двойки, които тя е задминала от по-висок 

клас, плюс броя на двойките от по-нисък клас, които са я изпреварили. Ако е на последно място, 

не се начисляват точки. 

(9) Когато се съберат точките за съответния клас, но не и тези от първенствата, състезателят се 

допуска до участие в НТ, но не му се присъждат точки за заетите места. 

(10) При събрани точки в най-високия клас в съответната възрастова група, двойката 

продължава участие в същата група. След навършване на възрастта двойката получава следващия 

състезателен клас. 

(11) Състезател запазва състезателния клас, ако същият му е понижен след смяна на партньор. 

(12) Класът на новосформирана двойка се определя по Таблица 5.  

 

Партньор 
клас 

В В В В В A A A A A M M М М М 

Партньорка 
клас 

Е Д С А М Е Д С В М Е Д С В А 

В двойка 
клас 

С С В А А В В В А М В В А А М 

 

 

 

 

Точки за преминаване от един клас в друг се изчисляват по Таблица № 6. 

 

 

 

Таблица № 5 

Партньор 

клас 
  Е   Е   Е   Е    Е   Д   Д   Д   Д   Д    С   С   С    С   С 

Партньорка 

клас 
 Д   С   В   А   М   Е   С   В   А   М   Е   Д   В   А   М 

В двойка 

клас 
 Д  Д   С   В   В  Д   С   С    В   В   Д  С  В   В   А 

 



Таблица № 6 

 

* Необходимото количество „червени точки“ от ДТТТ и НК не са с натрупване при преминаване от 

клас в клас. При смяна на партньор натрупаните до момента точки се нулират! Рейтингът на 

двойките се определя от Ранг-листа, регламентирана в Наредба за Ранглистата на БНФСТ. 

Чл.22. Състезателните програми, които имат ограничения във фигурния материал са в 

съответствие с Единната система за обучение на WDSF: Клас „Е” - бронзово ниво, Клас „Д” - 

сребърно ниво, клас „С” - златно ниво. Виж Приложение 1 на настоящия правилник. 

(1) При смесените състезания броят на състезателните програми и ограниченията на фигурния 
материал са за по-високия клас. 

(2) В програмите за всички групи не се допускат фигури с повдигане на партньор. Повдигане е 
всяко движение, по време на което един от танцьорите е с двата си крака във въздуха с 
помощта или с подкрепата на партньора. 

Чл.23. Състезателни облекла. Състезателните костюми за СТТ и ЛАТ са в строго съответствие с 

Правилника на WDSF. Приложение 2 към настоящия правилник. 

(1) Всяка двойка има право да рекламира до четири спонсора върху своите костюми. 
(2) Партньорът има право на до три спонсора, а партньорката -два. 
(3) Размерът на спонсорския рекламен банер не трябва да превишава 40 кв. см за всеки спонсор. 
Такива банери могат да бъдат разположени само на кръста, гърдите и ръкавите. 
(4) Поставянето на знаме върху костюма е равносилно на поставяне на една спонсорска реклама. 
 

Чл.24. Състезателен номер 
(1) Рекламата върху състезателния номер е ограничена до 20 процента от неговия размер. 

Размерът на състезателния номер не може да надвишава размер DIN A5, като от него 20% 
са за реклама. 

(2) Двойките трябва да приемат състезателните номера, така както са им дадени и не трябва 
да намаляват техния размер. 

(3) Състезателния номер не трябва да е съставен от повече от три цифри. Рекламния текст върху 

Клас 

необходими 

точки от НТ 

необходими 

точки от 

ДШиНК  

(черни) (червени) 

от Е в D 16 

 

от D в С 16 5 

от С в B 20 8 

от В в А 26 8 

от А в М 16 8 

 



състезателните номера на състезания от ДСК се съгласува с БНФСТ. 
 

(1) Състезателните номера трябва да са контрастни: бели цифри на черен фон или черни цифри 
на бял фон. Могат да се отпечатват и върху различен фон за всяка група, но трябва да са четливи 
и видими от всяка позиция около паркета Възможни са два размера: Малък 13-17 см или 15-17 
см. Подходящ за Д1, Д2, Ю1. Голям 15-21см или 18-21см, подходящ за Ю2 и нагоре . Шрифт Anal 
Narrow, Height: 320pt, Width/Scale: 58%-85% ,Type Style: bold 

Чл.25. Състезателна музика и озвучаване. 

(1) Във всички кръгове на състезанието музиката която звучи трябва да е с минимална 
продължителност от една минута и половина и максимум две минути. В Пасо Добле, музиката се 
играе минимум до втория туш и най-много до третия, при условие, че председателят може да 
удължи максималната продължителност за всеки танц или танци, ако по негова преценка това е 
необходимо за справедливо съдийско отсъждане на този танц или танци в това състезание. 
(2) Темпо за всеки танц - стандартизираните темпа за указани в Таблица № 7 

Таблица № 7 

 

(3) Тип музика: Във всички WDSF състезания музиката трябва да отразява характера на танца, 
например в латиноамерикански танци не се допуска диско музика. 
(4) Цветомузика и прожектори-следачи могат да се използват само при соло-танци, като всяка 
двойка трябва да се осветява по един и същ начин. 
Прожекторите се позиционират възможно най-високо за да се избегне заслепяване на двойките. 

Чл.26. Видове състезания 

(1) Според участващите състезатели 

а) състезания за солисти; 

b) състезания за танцови двойки; 

c) състезания за формации. 

(2)  Според дисциплините 

a) стандартни танци (СТТ); 

b) латиноамерикански танци (ЛАТ); 

c) комбинация (многобой); 

d) други признати от WDSF стилове. 

Стандартни танци Латиноамерикански танци 

Танц такт/мин Танц такт/мин 

Валс 28-30 Самба 50-52 

Танго 31-33 Ча-ча-ча 30-32 

Виенски Валс 58-60 Румба 25-27 

Бавен Фокстрот 28-30 Пасо Добле 60-62 

Куикстеп 50-52 Джайв 42-44 
 



(3) Според класацияата 

а) лични; 

b) лично-отборни; 

c) отборни. 

(4) Според класификацията 

а) по възраст; 

b) по клас; 

c) по възраст и клас. 

(5) Според ранга 

а) Първенства  

b) Национални купи 

c) Национални турнири 

(6) Според организацията  

а) Национални турнири 

b) Турнири по покана 

(7) Според обхвата 

а) Регионални 

b) Национални 

c) Международни 

Чл. 27. БНФСТ ежегодно приема Наредба за Държавен спортен календар и Инструкция за 

провеждане на състезанията за солови състезатели. 

Глава четвърта - Права и задължения на състезателят по спортни танци Чл.29. Състезателят по 

спортни танци е длъжен: 

(1) да спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за 

спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение; 

(2) да не употребява допингови средства и прилага допингови методи в тренировъчната и 

състезателната дейност с цел повишаване спортните си постижения; 

(3) да спазва спортната етика и опазва престижа на спортните танци; 

(4) да спазва общозадължителните актове на БНФСТ и WDSF, уреждащи участието в 

тренировъчната и състезателната дейност по спортни танци на всички равнища; 

(5) да се явява на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински 

прегледи; 

Чл.28. Състезателят по спортни танци има право: 

(1) да участва в състезания по спортни танци; 



(2) на защита здравето, моралната и физическа неприкосновеност; 

(3) на защита от експлоатация за политически, комерсиални и финансови интереси, от вредни 

и унизителни действия; 

(4) на награди и специална помощ в тренировъчната и състезателната дейност. 

на средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност. 

Чл.29. Спортни звания. 

(1) Състезателите, които са постигнали високи спортни резултати по спортни танци, се 

удостояват със следните спортни звания: 

a) “заслужил майстор на спорта” - многократен финалист на официални състезания на WDSF 

и финалист на Европейски купи, Европейски първенства и Световни първенства. Удостояването с 

това звание се извършва по решение на БНФСТ, което влиза в сила след одобряването му от 

Министъра на младежта и спорта. 

b) “майстор на спорта” - трикратен шампион на страната при състезателите над 19 години. 

Удостояването с това звание се извършва по решение на БНФСТ. На удостоените лица БНФСТ 

връчва официално удостоверителен знак и възпоменателна награда. 

(2)  Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице, което: 

- е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано  

- е с наложено наказание за употреба на допинг – за срока на наказанието 

- е с наложено наказание за уронване престижа на българския спорт или за неспазване на 

принципите, установени в Европейска харта на спорта и Етичния кодекс на спорта на Съвета на 

Европа 

(1) Лице, удостоено със спортно звание, е длъжно: 
a) да издига престижа на българския спорт и да спазва спортната етика; 
b) да съдейства за развитието на спортните танци и да предава своя опит на по- 

младите; 
c) да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта; 
d) да води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта. 

(2) Лице, удостоено със спортно звание има право: 
a) да ползва присъденото му звание, като го вписва в официални документи пред 

името си; 
b) да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред с името му при 

участия в състезания, награждавания и други официални прояви. 
 

Чл.30. Други 

(1) Състезател-непрофесионалист, губи състезателни права като състезател- аматьор, ако: 
a) Участва в съдийска комисия срещу възнаграждения; 
b) Стане член на професионална танцова организация; 
c) Стане притежател на частно училище по танци или комерсиално танцово шоу; 
d) Участва в комерсиално танцово шоу, филм и др. без разрешение на КСТ и БНФСТ. 
e) Заема административна длъжност в КСТ, член на БНФСТ; 
f) Публично се обяви за професионалист; 
g) Притежава и използва по предназначение документ, удостоверяващ статуса му 

на треньор, независимо дали е издаден в България или чужбина; 



(2) Материални и парични приходи. Допустими са: изплащане на командировъчни 
средства, средства за тренировъчни лагери, стипендии, семинари, курсове и награди от 
състезания в рамките на БНФСТ. Възнагражденията за демонстрации в рамките на БНФСТ 
не се разглеждат като материални приходи; 
(3) Спонсорски парични средства. Изплатени спонсорски средства за състезателна 
дейност на състезатели-непрофесионалисти не се разглеждат като материални приходи, 
ако постъпят в специален дарителски фонд на КСТ или БНФСТ, който предстои да бъде 
създаден. 
(4) Допустима тренировъчна дейност на състезатели-непрофесионалисти. Действащи 
състезатели-непрофесионалисти, т.е. участващи в състезания, имат право да провеждат 
педагогическа дейност срещу възнаграждение само в качеството на „стажант-инструктор”. 
Разрешава се да работи само в КСТ, към който е картотекиран. 
(5) Парични награди. Паричния награден фонд за състезанията по спортни танци се 
съгласуват с БНФСТ (по правилата на WDSF). 
(6) Състезател-професионалист има право само един път да възстанови статута на 
състезател-непрофесионалист. 

Глава пета - обслужване и администриране на състезания 

Чл. 31. Състезанията по спортни танци се обслужват от Секретарска 

Комисия Чл. 34. Права и задължения на секретарската комисия: 

Чл. 32. Права и задължения на секретарската комисия: 

(1) Секретарска комисия (СкК) се състои от най-малко две лица. 

а) Председателят на СкК трябва да има квалификация „главен секретар“ и по 

изключение при подмяна – „секретар“, а членовете на СкК „секретар“ или „главен 

секретар“. Тази квалификация трябва да бъде получена чрез изпит, организиран 

от БНФСТ и удостоверявана пред председателя на СдК със секретарска книжка, 

издадена от БНФСТ 

b) Секретарската комисия се утвърждава от БНФСТ 

с) Работата на СкК се заплаща съгласно Наредба на БНФСТ. 

(2) Задължения на Председателя на СкК: 

a) Отговаря за цялостната работа на комисията. 

b) Да организира и управлява работата на СкК; 

c) Да познава Правилниците и Наредбите на БНФСТ. 

d) Да раздава състезателни номера срещу редовни състезателни книжки и 

състезателни карти по време на регистрацията на участниците и в частност: 

e) Да контролира редовността на състезателните книжки на участниците, 

резултатите от предишните състезания, преминаванията от клас в клас, 

преминаване по възраст, смяна на партньор и клубна принадлежност; 

f) Да вписва в книжките всички забелязани от него (умишлени или 

неумишлени) грешки, както и да извършва всички вписвания и изменения, които 

са му предписани писмено от БНФСТ; 



g) Първото участие в състезание на двойка, която е променила клубната си 

принадлежност да записва в протокола на състезанието и в състезателните 

книжки. 

h) Да взема решение съвместно с главния съдия и организаторите, при 

допусната секретарска грешка, когато неправилно двойка не е допусната до 

следващия кръг и/или неправилно е допусната, докато следващия кръг все още се 

изпълнява или е завършил, но финален кръг не е започнал; 

i) Да отговаря лично за достоверността на резултатите от състезанието, чиято 

секретарска комисия е председателствал; 

j) Да вписва резултатите от състезанията на комплекса в състезателните книжки на 

участниците, което удостоверява с подписа си и подпечатва с печата на 

състезателния комплекс; 

k) Лично да изготвя и подписва протокол от състезанията за БНФСТ, за 

организатора и за себе си; 

l) В протокола на всяко състезание се вписват за всяка участваща двойка: 

състезателния номер и по две имена за всеки от състезателите, клуба и селището 

му, класификацията на състезанието, състава на съдийската комисия, главния 

съдия, съдията по ограниченията и резултатите от състезанията, вкл. 

преминаванията в следващ клас, преминаванията в следващата възрастова група, 

промяна на клубна принадлежност, промяна на партньор, нередности в 

състезателните книжки и др.; 

m) По време и след завършването на всяко състезание от комплекса да раздава 

състезателните книжки на двойките или на представителите им (след получаване 

на състезателния номер) с вписаните, подписани и подпечатани от него резултати; 

наименование на турнира, селище, дата, клас на двойката, брой двойки; място 

или максимално достигнат кръг с диапазон на местата в него, точки от 

състезанието, сумарно точките след състезанието, преминаването в следващ 

състезателен клас. 

m) Да предава един екземпляр от всички протоколи на комплекса в офиса на 

БНФСТ, където се нанасят в базата-данни резултатите от състезанието и всички 

вписани обстоятелства, касаещи картотеката на БНФСТ; 

о) След всеки финален кръг съобщава резултатите от финала и ги представя на: 

главния съдия, съдията по ограничения, водещия и евентуално на представител 

на медии и/или журналисти. 

p) Коригира грешки, ако е възможно, открити при обществения контрол на 

работата. 

(3) Замяна или отстраняване на член на СкК може да се извърши по всяко време 

единствено от Главния съдия и то в изключителни случаи (заболяване и т.н.) Ако 

има замяна, новия член на СкК трябва да има квалификация „секретар“ или 

„главен секретар“, която удостоверява със секретарска книжка или писмена 

декларация. 

 

 



Чл. 33. Администриране на състезания: 

(1) Състезанията по спортни танци се провеждат под егидата и контрола на 

БНФСТ. 

(2) Подготовката и организацията на състезанията се осъществява от КСТ - 

член на БНФСТ (организатор-домакин) и/или БНФСТ. 

(3) БНФСТ ежегодно приема Наредба за провеждане на състезанията от ДСК. 

(4) Правото за организиране на състезанията по спортни танци се дава от 

БНФСТ при наличие на писмена оферта, внесена такса и по договор с БНФСТ. 

(5) Срокът, относно регистрацията за участие на състезател, се регламентира 

от организатора. 

Глава шеста - Медицински и допинг контрол 

Чл. 34. Медицинският контрол и допинг контролът се осъществяват съгласно 

Наредба на БНФСТ за медицински и допинг контрол. 

Чл. 35. Съгласно антидопинговия кодекс на WDSF допингът е строго забранен. 

Употребата на допинг представлява използването от или разпространяването 

между състезатели на вещества, противоречащи на правилата на МОК. 

Чл. 36. Всеки състезател е длъжен да се подложи на допинг-контрол тест, ако това 

се изисква от упълномощен според законите на България контролен орган. 

Неспазването на това изискване се счита за “положителен” резултат и съответно 

се наказва. 

Чл. 37. БНФСТ признава политиките за борба е допинга на Световната 

антидопингова агенция (WADA), приема и прилага WDSF антидопингов кодекс. 

Всички участници в прояви по спортни танци на БНФСТ - двойки, формации и 

съдии, трябва да се придържат към антидопинговия кодекс на WDSF и всички 

свързани разпоредби и политики на WADA. 

Глава седма - Дисциплинарни правила 

Чл. 38. Декласиран състезател не получава точки за съответното състезание. 

a) В протокола и състезателната книжка се записва, че е декласиран и не се 

записва място. 

b) Ако в състезание има декласирана двойка, не се намалява броя на 

участвалите двойки. 

c) При декласиране на двойка, следващата в класацията до момента на 

декласиране заема нейното място. 

Чл. 39. Контролът по спазване на ограниченията по време на състезанията по 

възраст и клас се възлага на главния съдия и съдията по ограниченията, които 

работят заедно. Всички забележки се отправят към треньорите на двойките, 

допуснали превишения. 

Чл. 40. (1) Главният съдия отсъжда: 

a) Предупреждение - от двойката и треньора се изисква до началото на 

следващия кръг да се отстрани нарушението; 



b) Отнемане на хиксовете за танца в предварителните кръгове; 

c) Последно място в танца за финален кръг; 

d) Декласация при повторно нарушение; 

(2) Санкциите се оповестяват по време на състезанието. Вписват се в протокола. 

(3) Решението на главния съдия е окончателно.  

(4)  При констатирани повече от три нарушения на двойки от един и същи КСТ, 

треньорите са длъжни да завършат опреснителен курс в срок определен от БНФСТ 

(виж Дисциплинарен правилник). 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

Чл. 41. Всички въпроси, които не са регламентирани от този Правилник се уреждат 

с Наредби и Инструкции на БHФСТ, съгласно административно-нормативните 

документи на БHФСТ, WDSF и ММС. 

Чл. 42. Нарушенията по Правилника се установяват от длъжностни лица на БНФСТ 

и/или при подаване на писмен сигнал или жалба за извършено нарушение. 

a) Всички подадени сигнали и жалби, касаещи Правилника се разглеждат в 

30-дневен срок и решенията се оповестяват пред всички членове на БНФСТ; 

b) Решенията, относно извършените нарушения могат да се обжалват в 15-

дневен срок с молба до Арбитражна комисия на БHФСТ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. Настоящият правилник е задължителен за всички клубове, членове на БНФСТ и 

техните състезатели; 

2. За неуредените в правилника въпроси се прилагат разпоредбите на ЗФВС, 

ППЗФВС и подзаконовите нормативни актове, приети от ММС, БНФСТ и WDSF. 

3. Настоящият правилник е утвърден с решение на УС Протокол №1 от 17.042021 г. 

 

  

 

   


