ПРАВИЛНИК
ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА,
УЧАСТВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА
ДЕЙНОСТ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЕЗОН 2015/2016г.

І. Общи разпоредби
Чл. 1. С този правилник се определят статутът на лицата, участващи в
тренировъчна и състезателна дейност на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти по хокей на лед в Република България.
Чл. 2. Състезателите по хокей на лед, редовни членове на спортните
клубове, членуващи в лицензираната БФХЛ и картотекирани от нея, по своя
статут се определят като състезатели – аматьори или състезатели –
професионалисти.
Чл. 3. (1) “Състезателни права” са правата, които спортен клуб
придобива след картотекиране на състезател от БФХЛ. Състезателят е длъжен
да извършва състезателна и тренировъчна дейност от името на клуба в който е
картотекиран.
(2) Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година.
Чл. 4. (1) За да бъде картотекиран в друг спортен клуб, състезателят е
длъжен да подаде писмена молба до клуба в който е бил картотекиран и до
новия клуб в който иска да бъде картотекиран.
(2) Състезателите – аматьори ненавършили 14-годишна възраст се
представляват от своите родители или настойници.
(3) Състезателите – аматьори от 14 до 18-годишна възраст към
подадените молби прилагат изрично писмено съгласие на своите родители или
попечители.
Чл. 5. (1) Извършването на тренировъчна и състезателна дейност на
състезатели – аматьори може да се регламентира чрез трудов договор и др.
Договори.
(2) Състезателите – професионалисти извършват тренировъчна и
състезателна дейност по трудов договор.
(3) Състезателите, с които спортният клуб е сключил договор, срокът на
договора е изтекъл и са изпълнени всички задължения по него, могат да бъдат
картотекирани от друг спортен клуб.
(4) Състезателите - аматьори до 18 годишна възраст, с които не е
сключен договор могат да преминат в друг спортен клуб само с разрешение на
клуба, който ги е картотекирал през последния състезателен сезон – служебна
бележка по образец на БФХЛ.

(5) Състезателите – аматьори след навършване на 18 годишна възраст са
длъжни, ако им бъде предложен, да сключат първи професионален договор със
спортния клуб, в който са картотекирани за последния състезателен сезон.
(6) Състезателите – аматьори, които заплащат такса за обучението си на
спортния клуб, в който са картотекирани, след приключване на спортносъстезателната година могат да подадат молба да бъдат картотекирани в друг
клуб за следващия сезон без да е необходимо разрешение от спортния клуб, в
който са били картотекирани.
(7) Децата от подготвителните групи към БФХЛ не се картотекират и
нямат състезателни права по време на тяхното начално обучение.
Чл. 6. Състезател, член на спортен клуб и картотекиран в БФХЛ, има
право на участие в стстезателна и тренировъчна дайност за една спортно
съзтезателна година от името на само един спортен клуб.
По изключение може да участва в състезателна и тренировъчна дейност
за същата спортно-състезателна година и от името на друг спортен клуб в
следните случаи:
(1) Ученик, които в течение на една учебна година се премести в
училище в друго населено място, поради промяна на местоживеенето
на семейството му.
(2) При хипотезите на чл. 19 от Правилника за прилагане на ЗФВС.
Чл. 7. Състезател по хокей на лед, който сменя клубната си
принадлежност е длъжен да върне на спортния клуб, който напуска цялата
екипировка, получена срещу документ. При неизпълнение на това задължение
състезателните му права се спират от БФХЛ до връщане на екипировката или
до заплащане на стойността й /да изпълни финансовите си задължения към
клуба./
Чл. 8. Състезателните права на състезател, член на спортен клуб,
подписал договор за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност с
него, който отказва да вземе участие в изявите на национален отбор без
уважителни причини или лекарска забрана за това, могат да бъдат спрени от
БФХЛ за една спортно-състезателна година.
Чл. 9. (1) Картотекирането се извършва от БФХЛ по предложение на
членуващ в нея спортен клуб.
(2) БФХЛ вписва предложеното лице в отделен регистър и му издава
официален документ – състезателна карта. Картата има пореден номер и
съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и
негова актуална снимка.
(3) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята
състезателна карта.
Чл. 10. (1) Възникналите спорове относно състезателни права на
състезателите по хокей на лед се разглеждат от комисията по картотекиране на
БФХЛ.
(2) Право да подават жалби и молби до комисията по картотекиране имат
само пряко заинтересованите от решението на спора лица /спортни клубове
или състезатели/, които могат да доказват твърденията и исканията си с
документи.

Чл. 11. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български
граждани, граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено
дългосрочно пребиваване в Република България.
(2) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от
лицето, желаещо да бъде картотекирано.
(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист
по определен вид спорт при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за
лицата и семейството.
ІІ. Статут на състезатели – аматьори
Чл. 12. (1) “Състезатели – аматьори” са лица, които провеждат системна
тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.
(2) Състезателите – аматьори могат да бъдат подпомагани в разходите за
учението им /стипендии, такси и други/, както и за пътни, дневни, премии и др.,
свързани със спортната и тренировъчната дейност.
(3) Състезателите-аматьори имат право да извършват дейности и от друг
характер, включително и срещу заплащане.
Чл. 13. Състезател - аматьор, който е картотекиран в спортен клуб и е
подписал договор с него:
1. при изтичане на договора или прекратяването му по вина на спортния
клуб е свободен да подпише договор със спортен клуб по свой избор, без да е
необходимо съгласието на спортния клуб, в който е бил картотекиран.
2. при прекратяване на договора по вина на състезателя, състезателните
му права се спират от БФХЛ до изтичане срока на договора и уреждането на
финансовите и имуществените отношения между страните.
ІІІ. Статут на състезатели - професионалисти
Чл. 14. (1) “Състезатели - професионалисти” са лица, за които спортът е
основна професия. Състезателят – професионалист извършва състезателна и
тренировъчна дейност по чрез трудов договор и др. договори.
от името на спортния клуб, с който е сключил трудов договор или договор с
нотариална заверка на подписите.
(2) С договора по ал. 1 следва да се уговорят:
13. Срока на договора;
14. Размера на възнаграждението на спортиста;
15. Застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
16. Условията и реда за прекратяване на договора;
17. Обезщетения, дължими от неизправната страна;
(3) При изтичане на договора или прекратяването му по вина на спортния
клуб, състезателят е свободен да подпише договор със спортен клуб по свой
избор.

(4) При прекратяване на договора по вина на състезателя,
състезателните му права се спират от БФХЛ до изпълнението на финансовите и
имуществените задължения между страните.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всички възникнали спорове и неуредените в този правилник хипотези
ще се решават от УС на БФХЛ при спазване на българското законодателство.
2. Всички състезатели по хокей на лед и спортни клубове членове на
БФХЛ са длъжни да спазват Закона за физическото възпитание и спорта,
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и този
правилник.
3. Този правилник отменя правилника за уреждане на състезателните
права на състезателите по хокей на лед – аматьори и професионалисти от
31.07.2002 г.

