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1. Съдии 
Набирането, формирането и регулирането на съдии, 
наричани тук „Длъжностни лица“, е отговорност на 
комисията за правила на МФФМ в съдружничество с 
федерациите членки. Федерациите имат право да 
обучават и сертифицират нови съдии за МФФМ в 
съответствие с програмата, изложена от комисията за 
правила на МФФМ, която има окончателната власт при 
определянето ранга на годността да съдийстват 
събития одобрени от МФФМ. 
 
1.1 Как да станеш съдия 
Всеки който желае да стане съдия на МФФМ, трябва 
да е член на федерация член на МФФМ. Процесът 
започва със задължително посещение в одобрена 
„Съдийска клиника“, която обикновено се провежда в 
повечето големи турнири, последвана от писмен изпит 
оценка на преценката на кандидата. 
  

1.1.1 Образование 
 Обучението на нови съдии включва учене на 
общите правила, идентифицирането на клатене, 
пренагласяне и други такива нарушения както и 
процедурите по спиране на играта и отсъждане на 
наказанието. Важно за съдиите е да са достатъчно 
осведомени за правилата, да могат бързо да 
разпознават нарушенията и да са твърди и уверени, 
когато налагат наказания. 
  

1.1.2 Тестване 
 След завършване на образованието и 
тренировъчната части на „съдийската клиника“, 
писмен тест се дава на кандидатите, за да се провери 
дали има достатъчни знания за правилата. 
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1.1.3 Оценяване 

 След като кандидата премине писмения изпит, 
той/тя ще бъдат назначени да съдийстват мачове 
заедно с Национални съдии или по висок ранг. 
Новосертифицираните съдии могат да бъдат повишени 
в по висок ранг от комисията по правилата базирано на 
техния опит и представяне по време на съдийстване. 
 

2. Рангове на съдиите 
Комисията по правила на МФФМ е определила 
следните рангове на съдии: 
 - Асистент съдия 
 - Регионален съдия 
 - Национален съдия 
 - Международен съдия * 
 - Международен съдия ** 
 
Федерациите дават на ново сертифицираните съдии 
ранг Асистент, докато бъдат надлежно оценени и 
повишени до съответното ниво въз основа на опита и 
способностите. Всяка федерация е упълномощена да 
повишава съдиите си до ранг Национален съдия. Може 
да поиска от комисията по правилата да бъде даден по 
висок ранг на определен съдия с официална молба. 
 
2.1 Асистент съдия 
Той не може да реферира мачовете без по-висок ранг 
съдия на масата. Асистентите се считат за обучаващи 
се, докато не бъдат правилно оценени и повишени до 
следващ ранг. 
 
2.2 Регионален съдия 
Този ранг съдия може реферират мачове без да 
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присъства по висок ранг съдия на масата на състезания 
„Про Тур“ на МФФМ в техния регионален район. 
Регионалния съдия не може да реферира мачове от 
турнири „Мастърс“, „Интернационално“ и „Световни 
шампионски серии“ без по висок ранг съдия на масата 
и според таблицата по долу (виж 3.6). 
 
2.3 Национален съдия 
Тези съдии могат да реферират мачове без по висок 
ранг съдии на масата във всички турнири на МФФМ в 
рамките на собствената им страна и местния 
географски район, с изключение на състезанията от 
„Световни шампионски серии“ и според графиката по-
долу (виж 3.6). 
 
2.4 Международен съдия * и Международен съдия ** 
Тези рангове на съдии се определят от комисията по 
правилата на МФФМ взимайки под внимание много 
фактори под внимание. Тези фактори включват 
цялостно знание на правилата, авторитет на масата и 
уважение от играчите и другите съдии. 
Международните съдии могат да съдийстват мачове 
без ограничения. 
 

3. Рефериране на мач 
От съществено значение е съдиите да са на 
разположение да реферират мачове на турнири за да 
помогнат честна среда за състезателите. Реферирането 
на мачове е отговорност която може да е 
възнаграждаваща и задоволяваща. 
 
3.1 Достъпност на турнирите 
Когато сертифициран съдия на МФФМ играе в турнир, 
той автоматично ще бъде добавен към списъка със 
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съдии, които са на разположение за официални мачове 
по време на състезанието. Ако съдията не е 
регистриран на никакви дисциплини в даден ден, 
той/тя ще се счита за недостъпен, освен ако не е 
посочено друго. 
 
3.2 Задълженост за рефериране 
Съдия на МФФМ е длъжен за реферира мачове когато 
е повикан с изключение на следните случаи: 

- Ако съдията е бил или скоро ще бъде 
повикан, за да играе мач 

- Ако съдията скоро е приключил мач и 
желае да напусне зоната на турнира 

- Ако има близка връзка с всеки член на 
който и да е отбор, който трябва да се 
реферира 

- Всяка друга причина, считана за валидна от 
комисията по правилата, от директора на 
турнира или от главния съдия на 
състезанието 

 
3.2.1 Наказание за отказ за рефериране 
При първи случай, ако съдия откаже да 

реферира мач без основателна причина той/тя получава 
предупреждение. При следващи откази комисията по 
правилата ще спре лиценза на съдията за определено 
време и да го изключи от списъка на съдиите. 
Наказанието и срокът на прекратяване ще бъдат 
определени от комисията по правилата. Съдията ще 
има достатъчно време да подаде жалба. 

 
3.3 Съдийски кодекс на поведение 
Съдиите не трябва да влизат в спорове с никой играч 
или да ги провокират в агресивни действия. Съдиите 
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на МФФМ трябва да показват поведение за пример и 
уважение към играчите, зрителите, организаторите на 
турнири, медиите и техните колеги. По-конкретно 
съдиите трябва показват високо професионален образ 
на спорта. 
 
3.4 Поведение към съдиите 
Всички рефери имат право да бъдат уважавани за 
своята позиция и не трябва да бъдат възпрепятствани 
по никакъв начин да изпълняват на задълженията и 
отговорностите си на турнир. 
 
3.5 Безпристрастността на съдиите 
Всички съдии трябва да бъдат изключително честни и 
безпристрастни при провеждането на мачове. Всяко 
пристрастие няма да се толерира и ще се третира по 
най-сериозният начин. 
  
 3.5.1 Докладване на съдия за пристрастност 
 Отбор или играч, който смята, че е жертва на 
предубедени или пристрастни действия от страна на 
съдия може да подаде жалба до комисията по 
правилата на МФФМ в рамките на един месец след 
датата на инцидента. Комисията по правилата ще 
оценява искането и ще го препрати на 
дисциплинарната комисия, ако са необходими 
допълнителни действия. 
 
 3.5.2 Наказание за пристрастност на съдия 
 Съдиите които са виновни за пристрастия след 
официално разглеждане на доклади подадени от 
съдията, играчите и други свидетели ще бъде 
премахнат от списъка със съдии. 
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3.6 Таблица за право на съдийстване 
Съдиите са упълномощени да реферират мачове 
съгласно следната таблица. При извънредни 
обстоятелства главния съдия или директора на турнира 
може  да разреши реферирането на мачове над нивото, 
посочено в таблицата. 
 

 „Про тур“ или 
„Мастърс“ 

„Световни шампионски 
серии“ или 

„Интернационално“ 

Асистент 
Наблюдава се от национален или 

по висок ранг съдия 

До 1/8 финал До 1/32 финал 

Регионален До 1/4 финал До 1/8 финал 

Национален Всички До полуфинал 

Международни* и ** Всички Всички 

 
3.7 Преразглеждане на съдиите 
Ганговете на съдиите са валидни за целия сезон. 
Рангът може да бъде сменен по време на сезона 
базирано на представянето му заедно с отзиви от 
играчи, съдии и директори на турнири. Комисията по 
правилата на МФФМ приема препоръки от главния 
съдия на федерация член на МФФМ или от спортната 
комисия на федерацията. 
 
3.8 Плащания на съдии 
Комисията по правилата на МФФМ определя сумите за 
плащане на съдиите за сезона. Сумата се базира на 
нивото на турнира както е определен от МФФМ и 
ранга на съдията (виж анекс 3) 
 

4. Рефериране 
Съдията трябва да изпълнява задълженията си, като 
същевременно се придържа към процедурите в този 
правилник и както е указано от комисията по 
правилата на МФФМ. 
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4.1 Официални термини 
 - Клатене: Удряне на лост в стената на масата 
по време на игра което застрашава владеенето на 
топката на противника. 
 - Пренагласяне: Удряне на лоста в стената на 
масата по време на игра което не влияе на владението 
на топката на противника, но засяга способността на 
противника да изпълни подаване или изстрел. 
 - Разсейване: Правене на шумове или 
движения по време на игра, за които се счита че 
отклоняват вниманието на противника от играта. 
 - Мъртва топка: Топка която е напълно спряла 
на масата и е недостъпна за всички играчи. 
 - Сервиз: Процес на пускане на топката в игра 
в началото на гейм, след отбелязване на гол или 
определено от правилата. Сервизът започва от 
средната фигура на 5-цата. 
 - Протокол „готов“: Метод за осигуряване на 
готовността на противника преди сервиране на топката 
или възобновяване на играта. След като двата отбора 
се смятат за готови, играчът във владение на топката 
трябва да докосне три фигури преди да може да бъде 
преместена напред или назад. 
 - Владение: топката е в обсега на фигура и в 
контрол или е играна напред или назад удряйки 
топката. 
 
4.2 Процедури по рефериране 
Важно е съдията да говори ясно и решително когато 
обявява нарушенията и да е готов да обясни причина за 
обявяването на решението си бързо и точно без бавене 
на играта. 
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4.2.1 Позиция на масата 
Съдията трябва да стои в левия страничен ъгъл 

на масата и да остане неподвижен по време на игра, за 
да не разсейва играчите или да пречи на гледката на 
зрителите. 
 
 4.2.2 Определяне на клатене 
 Съдията трябва да постави ръка на масата за да 
си помогне да определи ако има клатене. 
Препоръчително е да поставите ръката по начин, който 
няма да се счита за разсейване на играчите 
 
 4.2.3 Спиране на играта 
 При възникване на нарушение съдията вдига 
ръката си над масата и ад насочи играчите да спрат 
топката и играта. 
 
4.3 Съдийско оборудване 
Директорите на турнирите се изисква да осигуряват 
необходимото оборудване, което е от съществено 
значение за провеждането на мачове. Оборудването и 
външния вид на съдиите помагат за имиджа и 
авторитета които дават уважение от играчите и помага 
да осигури съгласие когато трябва да се направи 
отсъждане. 
 
 4.3.1 Съдийския борд 
 Таблицата с резултатите трябва да се попълни 
с грижа тъй като помага да се следи геймовете, 
резултата, нарушенията и т.н. Съдийския борд е също 
официален документ който да се предаде за плащане и 
да се провери и случай на спор. Съдийския борд е 
осигурен на анекс 4 от сегашния кодекс 
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 4.3.2 Хронометърът 
 Хронометърът е длъжен да следи времето на 
владеене, продължителността на тайм аути и между 
геймовете. За предпочитане е да ползвате хронометри 
които не издават звукови сигнали, за да не разсейват 
играчите. 
 
 4.3.3 Официални нашивки и облекло 
 Съдиите трябва да носят официална риза и 
нашивка показваща ранга когато реферира мачове. 
Официалното облекло и нашивки са изобразени в 
анекс 5 на настоящия кодекс. 
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Анекс 1 – Запознаване с правилника 
 
a – правилникът е предназначен като ръководство 
подпомагащо на съдиите. Неговата главна цел е да 
обясни правилата на играта. Тъй като целта на съдиите 
е да показват своите правомощия за доброто на играта, 
той/тя също трябва да внимава да не я забавя със 
прекалено стриктни отсъждания. 
 
б – Напомняне: Съдиите от федерацията имат най-
големите правомощия по правилника на турнира. 
Техните решения трябва да бъдат уважени и не могат 
да бъдат оспорвани. Съдия от федерацията може да 
бъде повикан от съдия за съвет относно тълкуването на 
правилника. Ако Съдия от Федерацията не присъства 
на турнира, то Ръководителя на турнира поема 
задълженията на Съдия от Федерацията. 
  
в – Правилата на играта Футбол на маса  са създадени 
за да подпомагат както  отсъждането на съдиите, така и 
на самите играчи. 
 
г - Целта е да се сведат субективните интерпретации до 
абсолютен минимум. 
 
д – Целта на правилата е също да доведат играта до 
ниво на взаимно уважение между играчите като 
същевременно са ясни за наблюдателите. 
 
е – Напомняме на четящия, че въпреки че Съдията не 
подлежи на оспорване, допустимо е той да греши и 
неговите грешки в отсъждането могат да бъдат част от 
играта. 
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Квалифицирани власти 
 
а – Този правилник е написан и редактиран от 
Комисията на Съдите под отговорността на Спортната 
комисия. Подложен е на преустройство и гласуване в 
началото на всеки сезон от Управителния Съвет на 
МФФМ ( Международна Федерация по Футбол на 
Маса ). Може да бъде преразгледан и поправян на 
общо събрание. 
 
б – При случаи на противоречия или при трудни 
ситуации поправки могат да бъдат предложени от  
Съдийската Комисия по време на сезона. Тези 
поправки трябва да бъдат подложени на гласуване от 
Управителния Съвет. 
 
в – Използването на този правилник е отговорност на 
Съдиите, Съдийската Комисия и Играчите. 
 
г – Срещите могат да бъдат арбитрирани или авто-
арбитрирани. При арбитрирани срещи, Съдията е 
квалифицираната власт. В среща без Съдия, всеки по 
звание Съдия, който присъства в помещението може да 
бъде помолен да поеме тези задължения. В случай на 
нерешима трудност се свиква Комисията на Съдиите и 
Съдиите. Тя е длъжна да извести за своето решение 
Спортната Комисия, която на свой ред  е длъжна да 
уведоми членовете за това решение. 
 
д-  Съдия привлечен по време на игра за да разреши 
проблем, може да получи съвети от друг Съдия който е 
бил свидетел на  случая, от наблюдатели, и от видео 
записи, ако са достъпни, за да помогне за взимане на 
най-доброто възможно отсъждане. 
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е-  Въпроси и молби за обяснения, както и искания за 
промяна на правилата, трябва да се отнесат към 
отговорния за Съдиите и Съдийската Комисия. Той по 
надлежния ред отговаря пред отговорния на Спортната 
Комисия. 
 
ж- Наказания и санкции до загуба на игра или мач са в 
отговорността на Главните Съдии. В случай на по-
сериозни санкции, рапорт трябва да бъде предаден от 
Ръководителя на Турнира към Дисциплинарната 
Комисия. 
 
з- Тези правила могат да се променят или адаптират по 
време на турнир в крайно изключителни случаи в 
съгласие с Делегат от МФФМ и/или Главен съдия от 
МФФМ. Всякакви промени трябва да се докладват 
веднага на Спортната Комисия и на Управителния 
съвет на МФФМ за потвърждение или турнира може да 
бъде дисквалифициран от първенството на МФФМ.  
 

Правило 1: Етичен Кодекс 
  
Всяко неспортсменско или неетично действие по време 
на турнирната игра, в турнирната зала или на  
територията на сградата домакин се счита за 
нарушение на Етичния Кодекс. Изисква се взаимното 
уважение между всички играчи, съдии и/или зрители. 
Цел на всеки играч и съдия е да представи футбола на 
маса пред обществото по възможно най-положителния 
и спортен начин. 
 
1.1 Наказанието за нарушаването на Етичния Кодекс 
може да бъде загуба на игра или среща, изгонване от 
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турнира и/или глоба. Дали е бил нарушен или не 
Етичния Кодекс и какво е подходящото наказание за 
нарушението ще се решава от Дисциплинарната 
Комисия към МФФМ или ако не присъства от Главния 
Съдия и Ръководителя на Турнира. 

 
Правило 11: Съдийско прекъсване 
 
Съдийско прекъсване не се брои от двата позволени 
тайм аута на отбор на гейм. След съдийско прекъсване 
топката се връща в игра, все едно тайм аут е отсъден. 
 
11.1 Ако съдия не присъства при началото на мача и 
възникне спор по време на игра, който и да е отбор 
може да поиска съдия. Такова искане може да бъде 
обявено по всяко време на играта, когато топката е 
спряна или мъртва. 
 

11.1.1 Първото искане за съдия се счита за 
съдийско прекъсване.  
 

11.1.2 Ако отборът в защита отправи искане за 
съдия докато топката е в игра и е спряла, и 
атакуващият отбор в същото време  опита подаване 
или стрелба, искането за прекъсване се смята за 
разсейване от отбора в защита. Също така искане за 
съдия докато топката е в движение също ще се сметне 
за разсейване. 
 
11.2 На всеки отбор последващо изискващ съдийско 
прекъсване автоматично ще му се присъди тайм аут. 
Такова искане може да бъде направено само при 
мъртва топка или ако топката не е в игра. Наказанието 
за искане на друг съдия докато топката е в игра е 
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технически фаул. 
 

11.2.1 Ако играта продължи с двама съдии на 
масата всяко искане за смяна на съдията се определя от 
главния съдия на турнира или от директора на турнира. 
Ако искането е отказано играча е наказан с технически 
фаул. 
 
11.3  Отборът не може да си сменя местата по време на 
Съдийско прекъсване освен ако не им е дадено право 
на това (Виж правило 14). 
 
11.4 Поддръжка на масата – Всяка необходима 
поддръжка на масата, като смяна на топки, затягане на 
фигура, т.н., трябва да бъде поискана преди 
стартирането на срещата. Единствения случай, при 
който би могло да бъде искано прекъсване за 
поддръжка на масата по време на среща е в случай на 
промяна на състоянието на масата, като счупена 
фигура, счупен щифт, строшен тампон, огънат лост и 
т.н. 
 

11.4.1 Ако  фигура се счупи докато е в контакт 
с топката, съдийско прекъсване се обявява докато 
лоста се оправи. Играта се възстановява от лоста, 
където фигурата се е счупила. 
 

11.4.2 Ако светлината на масата откаже, играта 
веднага се спира. (като че ли е обявено съдийско 
прекъсване). 
 

11.4.3 Обичайната поддръжка, като 
напръскване на лостовете, и т.н., се извършват само по 
време на прекъсвания или между игрите. 
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11.5 Чужди предмети на игралното поле – ако предмет 
падне на игралното поле, играта веднага се спира до 
премахване на предмета. Играта се възстановява от 
лоста на който топката е била когато предмета е 
паднал на полето. Не трябва да има нищо на краищата 
на масата което може да падне в игралната зона. Ако 
топката е била в движение се пуска обратно в игра на 
лоста който последно е имал притежание. 
 
 11.5.1 Ако токата докосне предмета на 
игралната зона който не е забелязан преди това играта 
спира и предмета се премахва. Играта се възстановява 
от лоста на който е спряна играта. 
  
11.6 Медицинско прекъсване – играч или отбор може 
да поиска медицинско прекъсване. Това искане трябва 
да бъде одобрено от Ръководителя на турнира, Главния 
съдия, и член на съдийската колегия ако такова е явно. 
Те решават продължителността на медицинското 
прекъсване, до максимум 60 минути. Играчът, който е 
физически неспособен да продължи играта след 
изтичането на това време загубва срещата. 
 

11.6.1 Ако искането за медицинско прекъсване 
се откаже, на играча се отсъжда тайм аут. Играча може 
да се накаже за забавяне на играта (виж правило 25), по 
указание на съдията. 

 
Правило 22: Език и поведение 
 
Неспортсменски коментари, направени директно или 
индиректно от играч, не  са позволени. Нарушение на 
това правило може да е основание за технически фаул. 
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22.1 Отвличане на вниманието на противоположния 
отбор от играта не е позволено (виж правило 20). 
Всякакви викове или звуци по време на мач, дори на 
възторг, могат да са основание за технически фаул. 
 
22.2 Не е позволено на играч да ругае и нарушението е 
технически фаул. Ако играч продължи да ругае това 
може да стане причина за загуба на игра и/или 
отстраняване от мястото на турнира. 
 
22.3 Използването на поддръжник в публиката не е 
позволено да подсказва информация докато топката е в 
игра. Освен това, не е позволено на присъстващите 
зрители да влияят на мача като разсейват играч или 
съдия. Нарушение на това правило може да е 
основание за отстраняване на лицето от мястото на 
турнира. 
 
22.4 Треньорско наставление е позволено само по 
време на тайм аут и между игрите. 
 
22.5 Използването на слушалки или подобни 
електронни устройства за слушане не се допускат по 
време на игра. Първото нарушение е предупреждение. 
Всяко следващо е технически фаул. 

 
Правило 28: Решения и обжалвания 
 
Ако спор включва въпрос за отсъждане и съдия 
присъства по време на въпросните станали събития, 
неговото решение е окончателно и никакво обжалване 
не може да бъде направено. Ако спор изисква 
тълкуване на правилата, или съдия не присъства по 
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време на въпросните станали събития, съдията взима 
възможно най-обективно решение според 
обстоятелствата. Решения от такова естество могат да 
бъдат обжалвани, но това трябва да се направи 
незабавно по начин, описан по-долу. 
 
28.1 За да обжалва тълкуване на правило, играч трябва 
да заяви това обжалване пред  съдията преди топката, 
разигравана по време на спора, да се върне в игра. 
Обжалване, отнасящо се до загуба на среща, трябва да 
се заяви преди отборът, който е спечелил, да започне 
нова среща. 
 
28.2 Всички обжалвания се разглеждат от Главния 
съдия и (ако присъстват) поне двама членове на 
съдийската комисия. Всички решения по обжалванията 
са окончателни. 
 
28.3 На отбор, който прави неуспешно обжалване от 
явно естество, или изисква разрешаване на спор, му се 
отсъжда тайм аут. Освен това, по решение на съдия, 
отборът може да бъде наказан и за забавяне на играта. 
 
28.4 Споренето със сертифициран съдия по време на 
среща не се разрешава. Нарушаването на това правило 
е основание за наказание за забавяне на играта и/или 
нарушение на етичния кодекс. 
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Анекс 2 – за дисциплинарните правила 
 
Съдията на масата е отговорен за осигуряването на 
честен мач между играчите. Главния съдия и асистента 
или всеки друг делегиран от МФФМ или турнирния 
директор, заслужават респекта и съгласието на 
играчите за правилно администриране на 
нейните/неговите задължения. 
 
Авторитет 
По време на мач съдията има пълната власт и 
авторитет да налага предупреждения и наказания както 
са определени от дисциплинарните правила и както са 
описани в настоящия кодекс. Съдийските решения са 
финални и не могат да се подадат на дисциплинарните 
авторитети от МФФМ. 
 
Неспортсменско поведение 
1. Всеки играч който влияе на противника или пречи 
на турнира му се присъжда предупреждение от съдията 
или друго официално турнирно лице. 
 
2. Ако играч е предупреден, но продължава с 
неспортсменското поведение той/тя ще бъде наказана 
от Организациония комитет или делегат на МФФМ 
която може да бъде глоба, изключване или и двете. 
 
Изключване на играч 
Действия на неуважение, сплашване или агресивност 
към играчи или съдии не се толерира. 
Дисциплинарната комисия на МФФМ определя 
дължината на изключването до следните максимуми. 
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Действия срещу играчи: 
1. Неспортсменско поведение – една година 
2. Физическо насилие – две години 
3. Причиняване на сериозна физическа вреда – до 

живот на санкция 
4. Глоба може да се сложи към всеки от случаите 

 
Действия към съдии: 

1. Неспортсменско поведение – две години 
2. Физическо насилие – четири години 
3. Причиняване на сериозна физическа вреда – до 

живот на санкция 
4. Глоба може да се сложи към всеки от случаите 

 
За повече детайли относно дисциплинарни решения и 
процедури, моля прочетете дисциплинарните правила на 
МФФМ. 
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Анекс 3 – Компенсация на съдиите 
 
Всеки участник в признат от МФФМ турнир трябва да 
плати на директора на турнира официална такса според 
следната система. 
 
10лв за Световна серия; 6 до 10лв. Максимум за всички 
други турнири признати от МФФМ 
 
Отговорност на директора на турнира е да събере 
таксите от участниците и да разпредели плащанията на 
съдиите базирано на броя съдийствани геймове според 
долната таблица. 
 
Директора на турнира може да задържи всички 
неразпределени средства, но също е длъжен и да даде 
всички средства необходими за съдийстване. 
 
Мачове които се съдийстват по време на квалификация 
не подлежат на компенсация. 
 
Съдиите трябва да предадат попълнен съдийски 
борд за да получат плащане. 
 

Ранг съдия Всички признати 
турнири от МФФМ 

Асистент съдия 2€ / гейм 

Регионален съдия 3€ / гейм 

Национален съдия 3€ / гейм 

Международен съдия* и ** 5€ / гейм 

 
Втория съдия на масата е компенсиран като асистент 
независимо от нейния/неговия ранг. 
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Анекс 4 – Официален съдийски борд 
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Анекс 5: Съдийско облекло и нашивки 
 
- Официално облекло (тениска): 

 
 
- Официални нашивки (за слагане на ръкавите) 
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