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ПРАВИЛНИК 
        ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДП ПО СУМО ЗА 2021 г. 

 
  

 

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

  

     1.1 Да се популяризира сред младежта и обществото спорта СУМО. 

     1.2 Да се излъчат Държавните шампиони в различните категории и възрастови групи от 

мъжки и женски пол. 

     1.3 Да се извърши подбор на състезатели за националните отбори. 

     1.4 Да се повиши спортното майсторство на националните състезатели за успешно 

предствяне на Европейски и Световни Първенства. 

     1.5 Всички състезания по Сумо в България се организират и провеждат от БФ по Сумо 

съгласно изискванията на Устава, Международната и Европейска сумо федерации. 

 

   

 

 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СУМО 

  

    2.1 Държавните първенства се ръководят от БФ по Сумо. Организацията на състезанията се 

осъществява и от клубовете домакини. 

    2.2 Техническото ръководство на състезанията се осъществява от главния ръководител, 

главния съдия и главния секретар, които са отговорни за изработването на протоколите от 

състезанието, ръководят и организират работата на съдиите и секретариата. 

    2.3 Техническите конференции се провеждат по предварително определен ден, час и място, 

на които участват представители на участващите отбори, техническото ръководство на състезанието и 

БФ по Сумо. На конференцията се съобщава програмата на състезанието съобразена с правилника по 

сумо и с изискванията на настоящият Правилник. Треньорите представят окончателните списъци на 

състезателите участници, като задължително се посочват техните точни категории в които ще 

участват. Заявките се изпращат на e-mail: bfsumo@abv.bg , 42 часа преди техническата конференция за 

съответното състезание. Тегленето на жребия ще се извърши чрез компютърна програма след 

приключване на техническата конференция. Промени в списъците са допустими единствено по време 

на техническата конференция. Състезателите с неправилно подадени теглови категории отпадат от 

жребия. 

                2.4 Протоколите от състезанието се изготвят от главния секретар и главния съдия и се 

раздават на представителите на участващите отбори след състезанието или се изпращат по мейл. 

    2.5 Главният съдия съгласувано с председателя на Съдийската комисия на БФ по Сумо има 

право да отстрани от съдийство съдиите, когато същите проявяват некомпетентност и неточност. 

                2.6 Генералният секретар на БФ по Сумо и главния съдия определят съдиите, които ще 

представляват България на Европейски и Световни първенства.  

                2.7 Съдийската комисия на БФ по Сумо се задължава да представи на БФ по Сумо наряда за 

съдиите минимум 20 дни преди състезанието. 
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3. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ  

 

     3.1  ДЕЦА - до 12г. / родени 2009, 2010, 2011 / 

                3.2  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ - до 14 г. / родени 2009, 2008, 2007 / 

    3.3  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ - до 16г.   / родени 2008, 2007, 2006, 2005 /                  

     3.4  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ - до 18г.  / родени 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 / 

                3.5  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ - до 21г.  / родени 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 /   

                3.6  МЪЖЕ И ЖЕНИ                             / родени 2004 и по-рано / 

             

 

 

4. ТЕГЛОВИ КАТЕГОРИИ  

 

 

МОМИЧЕТА -12 МОМЧЕТА -12 

  

-20 кг -25 кг 

-25 кг -30 кг 

-30 кг -35 кг 

-35 кг -40 кг 

-40 кг -45 кг 

+40 кг +45 кг 

  

         

ДЕВОЙКИ-14 ЮНОШИ-14 ДЕВОЙКИ-16 ЮНОШИ-16 

 

-35 кг -40 кг   

-40 кг -45 кг -45 кг -50 кг 

-45 кг -50 кг -50 кг -55 кг 

-50 кг -55 кг -55 кг -65 кг 

-55 кг -60 кг -60 кг -75 кг 

-60 кг -65 кг -65 кг -85 кг 

-65 кг -70 кг -70 кг -95 кг 

+65 кг +70 кг +70 кг +95 кг  

 

 

   

ДЕВОЙКИ-18 ЮНОШИ-18 ДЕВОЙКИ-21 ЮНОШИ-21 ЖЕНИ МЪЖЕ 

 

-50 кг -55 кг -50 кг - 70 кг -50 кг - 70 кг 

-55 кг -60 кг -55 кг - 77 кг -55 кг - 77 кг 

-60 кг -70 кг -60 кг - 85 кг -60 кг - 85 кг 

-65 кг -80 кг -65 кг -92 кг -65 кг -92 кг 

-70 кг -90 кг -73 кг -100 кг -73 кг -100 кг 

-75 кг -100 кг -80 кг -115 кг -80 кг -115 кг 

+75 кг         +100 кг  +80 кг +115 кг  +80 кг +115 кг 

                                  

 

           

 

 



 

5.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

     

     5.1 В държавните първенства по сумо могат да участват Спортни клубове членове на БФ по 

Сумо, които са регистрирани в националния регистър на спортните организации към ММС, чужди 

състезатели на които е разрешено дългосрочно пребиваване в България, както и официално поканени 

представители от други страни. Българските състезатели трябва да са редовно картотекирани и 

притежаващи документи, определени от Правилника по т.6. 

     5.2 Спортните клубове трябва да спазват всички актуални правила ма ММС, Министерство 

на здравеопазването и БФ по Сумо. 

  

                

                БФ по Сумо не носи отговорност за получени контузии по време на състезанието. 

 

 

 

           6.  ДОКУМЕНТИ И КАРТОТЕКА   

 

               6.1 БФ по Сумо ще картотекира само редовни нейни членове. На всички състезания 

редовността на състезателите се установява чрез: 

- състезателна карта от картотеката с актуална снимка 

- документ за самоличност 

- предсъстезателен медицински преглед. 

   6.2 Картотекирането се извършва целогодишно. При картотекирането се представят следните 

документи в БФ по Сумо: 

- лична карта и/или международен паспорт  

- състезателна карта с цветна снимка 

- списък с трите имена и дата на раждане на всички състезатели от Спортния клуб  

- документ за платен членски внос за 2021 г. в размер на 30 лева на Спотртен клуб 

               6.3 Заявки за участие се подават в БФ по Сумо преди да започне техническата конференция 

на място или по-рано, когато е упоменато в наредбата за самото състезание. 

               6.4 Право да предоставят състезателните права на състезателите имат единствено СК редовни 

членове на БФ по Сумо. 

               6.5 Преминаването на един състезател от един Спортен клуб в друг СК в една календарна 

година се извършва с молба подписана от състезателя или неговите родители /ако състезателят няма 

навършени 18 г. /, адресирана до БФ по Сумо и след решение на УС на БФ по Сумо. 

                6.6 Състезател, получил състезателни права може да участва в Първенствата от държавния 

спортен календар по сумо само от името на един СК. 

    6.7 Сключването на договори за участие на български състезатели в чужбина се извършва 

само със съгласието на БФ по Сумо. 

 

 

БФ по Сумо няма да картотекира състезатели с неизяснена клубна принадлежност. 

 

 

 

  7.  СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА, КЛАСИРАНЕ, МЕРЕНЕ, 

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ, ЕКИПИРОВКА И НАГРАДИ 

 

      7.1 Системата на провеждане на състезанията е по правилата на Международната и 

Европейска сумо федерации. 

      7.2 Класирането на отборите е по правилата на Международната и Европейска сумо 

федерации. 



               7.3 Измерването на състезателите е по състезателно облекло, при спазване на долната граница 

на категорията. Състезатели отпаднали на кантара или които не са се явили се зачертават от схемата и 

не се класират. Меренето се извършва от комисия назначена от главния съдия. 

   7.4 Наградите се подготвят от БФ по Сумо. Състезателите, класирали се на почетната стълба 

ще бъдат награждавани с медали и купи. При класиране на почетната стълба се награждават едно 

първо, едно второ и две трети места. 

 

 

          8.  ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

       8.1   БФ по Сумо поема разходите за организиране на състезанията. 

                8.2   СК поема пътни, храна, хотел на отбора за участие в първенствата. 

                8.3   При картотекиране на състезателите задължително се внася такса от 3 лева на човек. 

 

 

 

          9.  НАРУШЕНИЯ  

 

          9.1  Нарушенията се регистрират и разглеждат на основание правилника по Сумо, одобрен от 

Международната Федерация по Сумо и този Правилник. 

 

 

 

        10.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          10.1  Съдийската комисия при БФ по Сумо ще подготви списък с имената на съдиите, които са 

определени за участия на Европейски и Световни Първенства.  

 

 

  
  ДСК на БФ по СУМО за 2021г.  

   

МЕСЕЦ ТУРНИР ДАТА 

   
Февруари ДП за кадети / кадетки до 16г и Ю/Д до 18г, гр. София 13-14.02.2021 

Февруари ДП за младежи  / девойки до 14г. и до 12г, гр.София  20-21.02.2021 

Март ДП за мъже / жени и до 21г, гр. София 06-07.03.2021 

   

   

   

 

             Клаузите в настоящият Правилник могат да бъдат променяни от УС на БФ по Сумо. При 

промяна, писмено ще бъдат уведомявани всички членове с копие от протокола на УС за взетите 

решения. Този Правилник е утвърден на заседание на УС от 07.10.2020г. с протокол №81. 

 

 

 

 

 

БОРИС НАВЧЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФ ПО СУМО 


