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фехтовка (БФФ)
(Правилник за картотека)
Приет от УС на БФФ на 30 юли 2015 г.; Коригиран с Решение на УС на БФФ от 6-7 октомври 2015 г.

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА
ПРАВИЛНИК
ЗА
статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Българската федерация по фехтовка (БФФ)
(Правилник за картотека)
РАЗДЕЛ I
Общи положения
Чл.1. С този правилник се урежда статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на БФФ.
РАЗДЕЛ II
Картотекиране на фехтовачите по възраст
Чл.2. Фехтовачите се картотекират в следните възрастови групи:
1. Възрастова група „мъже и жени” – над 20 години;
2. Възрастова група „младежи и девойки” – до 20 години;
3. Възрастова група „кадети и кадетки” – до 17 години;
4. Възрастова група „деца до 15 години”;
5. Възрастова група „деца до 13 години”;
6. Възрастова група „деца до 11 години”.
РАЗДЕЛ III
Картотекиране на състезателите по фехтовка
Чл.3. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статут на състезател по фехтовка.
(2) Срокът за заявка за картотекиране и плащане на такса картотека за сезон
2015/2016 г. е до 15 дни след утвърждаване на настоящия Правилник от Министъра на
младежта и спорта.
(3) Състезателите, които не са заплатили такса картотека за съответната спортно-състезателна година нямат право на участие на състезания от ДСК и МСК.
(4) Нови заявки за картотекиране и плащане на такса картотека могат да бъдат
правени от 1 до 10 януари.
(5) Българската федерация по фехтовка заверява на картотекираното лице личен
състезателен картон. Със състезателния картон се установява правото на лицето за
участие в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на БФФ.
(6) За да бъдат заверени състезателните картони спортните клубове представят в
БФФ предложение за картотекиране, включващо:
1. списък на състезателите, който съдържа трите имена, дата на раждане,
възрастова група, както и подписана от състезателя писмена декларация за съгласие да
бъде картотекиран в съответния клуб. За непълнолетните и малолетните лица декларацията се подписва от законния представител;
2. документ за проведен периодичен медицински преглед;
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3. копие от сключен договор (при сключен такъв) между състезателя и
клуба за провеждане на тренировъчна и спортно състезателна дейност от името на съответния клуб;
4. заверен от спортния клуб състезателен картон; Копие от картона се
предоставя на БФФ
5. копие от платежен документ за платена такса картотека;
6. декларация, че състезателят не е бил картотекиран в клуб, член на БФФ
през последните две години или декларация за освобождаване от отдаващия клуб при
смяна на клуб. При отказ на отдаващия клуб да предостави такава декларация, възникналите спорове се решават от УС на БФФ.
(7) Картотечните списъци се публикуват в интернет страницата на БФФ.
Чл.4. (1) Клубовете заплащат на БФФ такса за картотекиране за всеки състезател, както следва:
1. мъже и жени - 20 лева;
2. младежи и девойки - 10 лева;
3. кадети и кадетки - 10 лева;
4. момчета и момичета до 15 години - 5 лева;
5. момчета и момичета до 13 години - 5 лева;
6. момчета и момичета до 11 години - 5 лева;
Чл.5. Картотекиране на чуждестранни състезатели се извършва след като БФФ
получи официално писмено разрешение за това от съответната национална федерация.
Чл.6. (1) Право да бъдат картотекирани имат лицата, 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 само след изразено писмено съгласие от законния му представител според разпоредбите на чл.3 и 4 от
Закона за лицата и семейството.
РАЗДЕЛ ІV
Прекратяване и отнемане на правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчна дейност на състезателите по фехтовка
Чл.7. (1) БФФ може да спре правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност на състезатели по фехтовка за определен период, или да ги отнеме
завинаги.
(2) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност, могат да бъдат спрени или отнети при установяване нарушение на:
1. Закона за физическото възпитание и спорта;
2. настоящия Правилник;
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3. правилата на Международната федерция по фехтовка (ФИЕ), Европейската конфедерация по фехтовка (ЕКФ) или международните норми относно употребата на допинг;
4. учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес;
5. други нормативни актове на БФФ.
(3) Мерките по ал.1 се налагат от Управителния съвет на БФФ по негова инициатива или по предложение на:
1. клуб член на БФФ;
2. председателя на БФФ;
3. Комисията по дисциплинарните въпроси и спортната етика на БФФ;
4. международните спортни организации – ФИЕ и ЕКФ.
5. изпълнителния директор на Антидопинговия център.
Чл.8. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност,
произтичащи от картотекирането се прекратяват и:
1. при декларирано писмено желание от картотекираното лице или от неговия законен представител;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. с изтичане на срока на картотеката;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на състезателя;
5. при прекратяване на членството в БФФ на съответния клуб;
6. при прекратяване на Федерацията;
7. при заличаване регистрацията на спортния клуб.
Чл.9. Всички обстоятелства, свързани с картотекирането, се вписват в специална
картотека, която се води от лице от администрацията на БФФ, определено от председателя на Федерацията.
РАЗДЕЛ V
Статут на състезателите по фехтовка
Чл.10. Картотекираните състезатели имат право да участват в спортносъстезателната и тренировъчната дейност за спортно-състезателната година, за която са
картотекирани.
Чл.11. В една спортно-състезателна година един състезател има право да участва в първенства от Вътрешния спортен календар (ВСК) на БФФ само от името на един
спортен клуб, освен в случаите по Правилника за трансфера на състезателни права на
състезателите по фехтовка.
.
РАЗДЕЛ VI
Статут на състезателите-аматьори
Чл.12. По предложение на клубовете, БФФ предоставя състезателни права и
картотекира като състезатели-аматьори по фехтовка лица, които са български граждани, граждани на страни-членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението
за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или
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чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, само за вътрешните състезания.
Чл.13. Всички състезатели-аматьори по фехтовка са длъжни да:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение, Антидопинговия
правилник на Световната антидопингова асоциация, Закона за физическото възпитание
и спорта и нормативните актове на БФФ;
2. не употребяват допингови средства в спортно-състезателната и тренировъчната дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
3. спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
4. спазват общо задължителните актове на Международните спортни организации, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички
равнища;
5. преминават задължителните начални, периодични и предсъстезателни
медицински прегледи;
6. изпълняват и спазват решенията на органите на БФФ;
7. изпълняват спортно-техническите изисквания по фехтовка за постигането на определени спортни резултати.
Чл.14. Състезателите-аматьори по фехтовка не могат да получават възнаграждение, освен средствата, необходими за покриване на разходите по извършената от тях
спортно-състезателна и тренировъчна дейност.
Чл.15. (1) Състезателите-аматьори сключват със спортните клубове договори за
спортно-техническа подготовка и квалификация.
(2) За лица, ненавършили 18 години, договорът се сключва чрез техен законен
представител според разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството.
(3) Копие от договора се предоставя на БФФ.
Чл.16. Договорите се сключват в писмена форма и включват клаузи относно:
1. размера на финансовите средства, определени от спортния клуб за състезателя за срока на договора, касаещи неговите спортна подготовка и развитие;
2. застраховката и медицинското осигуряване на спортиста;
3. задължение на състезателя да спазва вътрешните правила на спортния
клуб или на Националния отбор, ако е негов член, както и регламентиращите учебнотренировъчната и състезателната дейност документи на БФФ;
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при преотстъпване и трансфер;
5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл.17. Преминаването на състезатели-аматьори от един клуб в друг след началото на спортно-състезателната година, независимо от наличието на сключен договор, се
извършва според предвиденото в Правилника за трансфера на състезателни права.
РАЗДЕЛ VII
Статут на състезателите-професионалисти
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Чл.18. (1) Лицата, които извършват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по договор срещу възнаграждение са състезатели-професионалисти.
(2) Договорът се сключва между състезателя-професионалист и клуб член на
БФФ.
`
(3) Договори за професионална спортна дейност могат да сключват лицата, навършили 18 години, или еманципираните непълнолетни, навършили 16 години, освен
когато последното противоречи на действащото трудово законодателство.
(4) Договорите за професионална спортна дейност подлежат на одобрение от
Управителния съвет на БФФ, който проверява тяхното съответствие с разпоредбите на
този Правилник и на действащото законодателство в областта на спорта.
(5) Договорът има действие от посочената в него дата. Когато договор не получи
одобрение от Управителния съвет на БФФ, той се прекратява от деня на вземане на решението на Управителния съвет. В този случай състезателят може да бъде картотекиран като аматьор по общия ред.
Чл.19. (1) Клуб, който има сключен договор за професионална спортна дейност
със състезател, придобива правото да картотекира този състезател за срока на договора.
Картотеката се подновява ежегодно според предвиденото в чл.3, ал.2.
(2) Състезател-професионалист с изтекъл или прекратен договор самостоятелно
определя от кой клуб да бъде картотекиран при спазване на всички разпоредби на този
Правилник.
Чл.20. По предложение на клубовете, БФФ предоставя състезателни права и
картотекира като състезатели-професионалисти по фехтовка лица, които са български
граждани, граждани на страни-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, само за вътрешните състезания.
Чл.21. Състезателите-професионалисти имат задълженията на състезателитеаматьори по чл.13.
Чл.22. Договорите се сключват в писмена форма и включват клаузи относно:
1. условията и реда за трансфер;
2. срок на договора;
3. възможност през времетраенето на договора състезателя да бъде преотстъпен на друг клуб, след което да продължи изпълнението на задължението по договора, ако това не противоречи на настоящия Правилник;
4. задължение на състезателя да спазва вътрешните правила на клуба или
на Националния отбор, ако е негов член, както и регламентиращите учебнотренировъчната и състезателната дейност документи на БФФ;
5. размер на възнаграждението на състезателя-професионалист;
6. застраховка и медицинско осигуряване на състезателя-професионалист;
7. условията за прекратяването на договора;
8. обезщетението, което се дължи от неизправната страна;
.
РАЗДЕЛ VІІІ
Разпределяне на награди
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Чл.23. (1) Получените парични награди на състезатели, членове на Националните отбори, участващи в международни състезания, се разпределят съгласно решение на
УС на БФФ.
(2) Когато участието е субсидирано от клуб, средствата от наградния фонд се
разпределят по споразумение между клуба, състезателите и треньорите.
(3) Целеви спонсорски награди се разпределят според волеизявлението на дарителите или с разпределителен протокол от УС на БФФ по предложение на ръководството на националните отбори.
(4) Наградите за СП, ЕП, ОИ, Световни и Европейски купи се разпределят съгласно наредбата на ММС.
РАЗДЕЛ ІХ
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Настоящият правилник е задължителен за всички клубове, членове на БФФ и
за техните състезатели.
§2. Наказания при нарушения на настоящия Правилник се налагат при условията
на Дисциплинарния правилник на БФФ.
§3. Решаването на спорове, налагането на наказания и всички неконкретизирани
в настоящия Правилник срокове, става с решение на УС на БФФ.
§4. Неуредените от този Правилник въпроси се решават от УС на БФФ.

