ПРАВИЛНИК
за статута на спортистите в
„Българска Федерация по Рафтинг”
Раздер I
Състезателни права
Чл. 1. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да
участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както
и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.
(2) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за
определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от
лицето, желаещо да бъде картотекирано.
Чл. 2 (1) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към
който е картотекиран.
(2) Състезателните права на спортист може да се прехвърлят от клуба, към
който той е картотекиран, или да се преотстъпват за временно
упражняване в друг клуб само с изричното писмено съгласие на спортиста.
(3) Състезателни права на спортист се прехвърлят от клуба, към който той е
картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който
спортистът променя своята клубна принадлежност.
(4) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един
спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на
спортносъстезателната година, като преди срока за подаване на заявка за
съответното състезание се представи договор между двата спортни клуба
за съответното преотстъпване.
(5) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се
извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.
Чл. 3 (1) Състезателните права на спортистите професионалисти се
упражняват за срока на договора, а на спортистите аматьори - за срока на
картотекирането.
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(2) Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно
определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
Раздел II
Картотекиране
Чл. 4 (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) 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.
Чл. 5 (1) Картотекирането се извършва от спортната федерация по
предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е
предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за спортна
подготовка и развитие.
(2) Спортната федерация 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 и с документа си за самоличност.
(4) Всички обстоятелства, свързани с картотекирането, се вписват в
специален регистър, който се води от БФР.
Чл. 6 (1) Картотекирането на спортисти за всяка нова спортносъстезателната година от клубовете членове на БФР е в периода от 5-ти
януари до 31-ви януари на новата спортно-състезателна година. Спортните
клубове представят в БФР следните документи:
1. Надлежно оформен списък по образец на спортистите, който съдържа
трите имена на спортиста, възрастова група, дата на раждане, ЕГН, точен
адрес на спортиста, телефон за връзка – в оригинал, подписан и
подпечатан от спортната организация;
2. Състезателна карта на всеки спортист – при налична такава;

Стр. 2 от 6

3. Декларация по образец за съгласието на спортиста за картотекиране в
съответния спортен клуб, в оригинал и подписана от спортиста. За
спортисти до 18 годишна възраст декларацията се подписва и от двамата
родители или от родителят, упражняващ родителските права;
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
5. Договор между спортиста и спортния клуб - копие;
6. Данни за сключена задължителна застраховка от спортиста;
7. Данни за преминати медицински прегледи от спортиста;
8. Официално разрешение от съответните федерации – за чуждестранни
спортисти – копие;
9. Договор за трансфер - при промяна на клубната принадлежност на
спортиста – копие;
10. Актуална снимка на спортиста.
Чл. 7. След приключване на картотеката, БФР проверява редовността на
картотекираните от спортните клубове спортисти. При установени
пропуски прави съответните препоръки.
Чл. 8. Спортистите, които не са картотекирани в периода посочен в чл. 6,
могат да бъдат картотекирани от 1-во до 10-то число на всеки месец,
считано от м.март на текущата спортно-състезателна година.
Раздел III
Спиране, отнемане и прекратяване на състезателни права
Чл. 9. Правата за участие в спортно-състезателна и тренировъчна дейност
могат да бъдат спрени, отнети или прекратени от БФР. Мерките се пилагат
по инициатива на БФР или по предложение на:
1. изпълнителния директор на Антидопинговия център;
2. международните спортни организации по вида спорт в случаите,
предвидени в техните правила;
3. Българския олимпийски комитет по отношение на състезатели по
олимпийски спортове;
4. спортния клуб, притежаващ състезателните права
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Чл. 10. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната
дейност, произтичащи от картотекирането, могат да бъдат спрени или
отнети при констатирани нарушения на:
1. Закона за физическото възпитание и спорта и наредбите към него;
2. учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес;
3. устава на БФР.
Чл. 11. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната
дейност, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
1. при писмено изразено желание на картотекирания;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното
лице;
4. с изтичане на срока на картотекиране;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб;
6. при прекратено членство на спортен клуб в БФР.
Раздел IV
Статут на спортисти аматьори
Чл. 12 (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) Спортистите аматьори извършват тренировъчна и състезателна дейност
по договор за спортна подготовка, който не е срещу възнаграждение.
(3) Когато спортистите аматьори извършват тренировъчна и състезателна
дейност по договор за спортна подготовка, той може да бъде сключен за
неограничено време.
Чл. 13. Договорът за спортна подготовка между спортиста аматьор и
спортния клуб се сключва в писмена форма и включва клаузи относно:
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1. срока на договора, както и размера на финансовите средства,
определени от спортния клуб за състезателя за срока на договора,
касаещи неговата спортна подготовка и развитие
2. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста
3. условията и реда за прекратяване на договора, включително при
преотстъпване или трансфер
4. обезщетенията, дължими от неизправната страна
Чл. 14. Спортистът аматьор:
1. спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния
кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните
си постижения;
3. спазва спортната етика и опазва престижа на спорта;
4. спазва общозадължителните актове на международните спортни
организации, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната
дейност на всички равнища по съответния вид спорт;
5. подлежи на задължителни начални, периодични и предсъстезателни
медицински прегледи;
6. изпълнява и спазва решенията на органите на БФР;
7. изпълнява спортно-техническите изисквания за вида спорт с цел
постигането на определени спортни резултати.
Чл. 15 (1) Спортистите аматьори не могат да получават възнаграждение
освен средствата, необходими за покриване на разходите по
извършваната от тях спортно-състезателна и тренировъчна дейност.
(2) Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи
спортни резултати.
Раздел V
Статут на спортисти професионалисти
Чл. 16. Спортистът професионалист извършва тренировъчна и спортносъстезателна дейност по трудов договор или по възмезден договор с
нотариална заверка на подписите.
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Чл. 17. Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб
включва клаузи относно:
1. срока на договора;
2. размера на възнаграждението на спортиста;
3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при
трансфер;
5. условията и редът за трансфер
6. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл. 18. По предложение на спортен клуб БФР предоставя състезателни
права и картотекира като спортисти професионалисти по определен вид
спорт 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.
Чл. 19. При извършване на тренировъчната и спортно-състезателната
дейност за спортиста професионалист се прилага съответно правилата за
спортиста аматьор.
Раздел VI
Други
Чл. 20. Правилникът, е изготвен и предоставен за утвърждаване от
Министъра на младежта и спорта, в съответствие с разпоредбите на
Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за приложение на
Закона за физическото възпитание и спорта, Наредба № 3 от 18 юни 1999 г.
за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортносъстезателната дейност, и за трансфер на състезателните права.
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