БФ ШЕЙНИ НА УЛЕЙ И ЕСТЕСТВЕНИ ТРАСЕТА

ПРАВИЛНИК
ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ШЕЙНИ

СОФИЯ, декември 2014 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.

Чл. 2.

(1) С този правилник се урежда придобиването и прекратяването насъстезателни те
права, определят се условията и реда за промяна на клубната принадлежност на
състезателите по шейни, редовно картотекирани в клубовете по шейни (КШ), редовни
членове на БФШУЕТ.
(2) Правилникът определя статута на състезателите, условията и реда при тяхното,
картотекиране, сключване на договори между състезателите и КШ, както и
правоотношенията, в които влизат помежду си с БФШУЕТ или други физически или
юридически лица, във връзка с притежаването и упражняването на състезателните им
права.
Правомощията да прилагат този правилник имат органите и длъжностнитъе лица на
БФШУЕТ, а да го тълкува, като следваща инстанция – Арбитражната комисия към
БФШУЕТ.

РАЗДЕЛ II
СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл. 3.
Чл. 4.

Чл. 5.

Чл. 6.

По смисъла на този правилник, статутът на състезателите в БФШУЕТ е:
1. Състезатели аматьори;
2. Състезатели професионалисти
(1) Аматьори са тези състезатели по шейни, които практикуват шейни спорта, без да
получават специално възнаграждение за това, като спазват следните принципи:
1. Спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс на
спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение:
2. Не употребяват допингови средства и не прилагат допингови методи в
тренировъчната и състезателната дейности, с цел повишаване на спортните си
постижения;
3. Спазват спортната етика и спазват престижа на спорта;
4. Спазват Устава и регламентите на Международната федерация по шейни и
БФШУЕТ, уреждат участието в тренировъчната и състезателната дейности;
5. Подлежат на задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински
прегледи;
6. Изпълняват и спазват решенията на органите на управление на БФШУЕТ и КШ, в
които се състезават и/или членуват;
7. Изпълняват спортно-техническите изисквания за постигане на високи спортни
резултати;
(2) Аматьорският статут не се променя, ако състезателите по шейни бъдат подпомагани
в разходите за лечението им, както и с компенсация за пътувания, пансионатни
разходи, застраховки и други разходи, произтичащи от участието им в спортния
календар.
Състезатели със статут на професионалисти, са тези които упражняват шейни спорта от
името и за сметка на определен клуб по шейни, в замяна на възнаграждение,
независимо от вида, формата и размера му, установено с трудов договор, съгласно
Кодекса на труда.
Договорът между КШ и състезателя, освен договореното между страните, следва да
съдържа клаузи, които да определят:
1. Срок на договора и последствие от едностранно прекратяване;

Чл. 7.
Чл. 8.

Чл. 9.
Чл. 10.

2. Размер на обещетение, което трябва да заплати неизправната страна;
3. Възможности за преотстъпване състезателните права на друг клуб:
4. Задължения на състезателя да спазва вътрешния правилник на клуба, както и
регламентиращите спортно-състезателни документи на БФШУЕТ;
5. Участия в националния отбор, когато състезателя е поканен и постигната
договореност между КШ и БФШУЕТ;
6. Задължение на КШ за застрахова състезателя срещу злополука и размер на
застрахователната премия.
КШ може да наеме по договор, като състезатели с професионален статут, лица
навършили 18 години.
(1) Договор между състезател и КШ може да бъде прекратен по всяко време както
следва:
1. По взаимно съгласие
2. По неизпълнение на задълженията от страна на клуба
3. По неизпълнение на задълженията от страна на състезателя
Предсрочното прекратяване на договора се извършва от страните по него, в
съответствие със законодателството в Република България. БФШУЕТ не се произнася
по основанията за прекратяване на договорите.
Състезателят може да сключи само един договор с един КШ.

РАЗДЕЛ III
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 11.

Чл. 12.
Чл. 13.
Чл. 14.

Чл. 15.

Чл. 16.

(1) Състезателните права позволяват на състезателите по шейни да се състезават от
името на определен клуб, за определен период от време.
(2) Състезателните права се предоставят от БФШУЕТ и КШ, само с писмено съгласие
на състезателя, чрез молба-декларация.
(3) Състезателните права принадлежат на състезателя и неговия клуб.
Принадлежността към даден клуб, не дава автоматически състезателни права на
състезателя, от името на този клуб.
Притежаването на състезателни права се удостоверява от състезателна карта, идадена
от съответния администриращ орган на БФШУЕТ.
(1) Състезателните права важат само за една спортно-състезателна година.
Състезателните права могат да се предоставят и за повече от една спортно-състезателна
година, при условие, че има сключен договор за предоставянето им между КШ и
състезателя, родителите (при малолетните) и на родителите и състезателя (при не
пълнолетните) Договора не трябва да противоречи на законодателството в Република
България и настоящия правилник.
(2) Състезателните права могат да бъдат отнемани за период от време от съответните
органи на БФШУЕТ.
След като бъдат картотекирани в системата на БФШУЕТ, състезателни права, могат да
получават 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.
Състезателите по шейни имат право да се състезават като:
(1)
1. мъже и жени;
2. младежи и девойки до 20 г.;
3. юноши и девойки до 18 г.;
4. юноши и девойки до 16 г.;

5. момичета и момчета до 14 г.;
6. момичета и момчета до 12 г.;

Чл. 17.

(2)
1. Аматьори по Ал.1.;
2. Професионалисти – само пълнолетни деца.
Състезателните права се предоставят съгласно с изискванията на този правилник.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ
Чл. 18.
Чл. 19.

Чл. 20.
Чл. 21.

Чл. 22.

Чл. 23.

Състезателите по шейни – мъже и жени, които по смисълна на този Правилник са със
статут аматьори в една спортно-състезателна година, получават състезателни права от
името на само един клуб, независимо от това къде живее, къде работи или учи.
Разрешаването на състезателни права на състезатели по шейни – аматьори на повече от
един клуб, е възможно при следните случаи:
1. При обединяване на два или повече клубове по шейни – веднага, с разрешение на
обединения КШ.
2. При разделяне на КШ – съобразно желанието на състезателя за членство само в един
от новообразуваните клубове.
В периода между две спортно-състезателни години, състезателя по шейни – аматьор
може да получи състезателни права в друг клуб по шейни.
(1) Състезателят по шейни – мъже и жени, по смисъла на този правилник, са със статут
на професионалисти, задължително трябва да имат сключен договор с КШ.
(2) Получаването на състезателните права след депозиране на договора в БФШУЕТ.
(3) Правото да сключват договори с КШ имат състезателите навършили 18 години,
които придобиват състезателни права по общия ред.
(1) Участието на състезатели професионалисти от името на повече от един клуб по
шейни, в една спортно-състезателна година, се разрешава при следните условия:
(2) При прекратяване на договора поради неизпълнение на задълженията на КШ или по
взаимно съгласие.
(3) При преустановяване участието на КШ в ДСК.
(4) При преотстъпване на състезателя в друг КШ.
Състезатели по шейни, сключили договори с чуждестранни клубове, могат да участват
в ДСК в България, само ако са картотекирани в страната, в сроковете на съответната
спортно-състезателна година и договора с чуждестранния им клуб е приключил.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ
Чл. 24.

(1) Юноши
и девойки получават състезателни права на основание редовно
картотекиране в лицензиран КШ, създаващ условие за практикуването на шейни
спорта в съответната възраст, независимо от това къде живеят или учат.
(2) Получаването на състезателни права при малолетни и непълнолетни, се извършва
спазвайки разпоредбите на на ППЗФВС и настоящия правилник.
(3) Промяната на учебното заведение, местожителството и/или прекъсването на
обучението в рамките на текущата спортно-състезателна година, не е основание за
промяна на състезателните права.
(4) Промяната на учебното заведение, местожителството, промяна на членството в КШ,
между две спортно-състезателни години, е обективно основание за промяна на
състезателните права.

Чл. 25.

Чл. 26.

Чл. 27.

Състезателните права на юношите и девойките принадлежат на собствения им клуб, в
рамките на спортно-състезателната година, ако те не са декларирали от родителя
(настойника) при малолетните, от състезателя и родителя (настойника) при
непопълнолетните за по-дълъгпериод от време.
(1) В течение на една спортно-състезателна година, юношите и девойките могат да се
картотекират само в един КШ.
(2) Участие на състезатели юноши и девойки от името на повече от един КШ в рамките
на една спортно-състезателна година, се разрешава в случай на обединение, разделяне
или ликвидиране на КШ.
Състезателите аматьори, навършили 18 години, имат право да сключат първия си
трудов договор и да се състезават като професионалисти в КШ по собствено желание.

СВОБОДНИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 28.

Състезател аматьор, който не е предоставил чрез договор състезателните си права
повече от една спортно-състезателна година, не дължи обезщетение, както и състезател
професионалист, който не дължи трансферна сума или обезщетение след изтичане на
срока или преустановяване на действащия му договор, съгласно статута на този
правилник, е със свободни права.

РАЗДЕЛ IV
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29.
Чл. 30.
Чл. 31.
Чл. 32.
Чл. 33.

Всички случаи за разрешаване на състезателните права на състезателите по шейни,
участващи в администрираните от БФШУЕТ държавни първенства и купи, се решават
от БФШУЕТ и съответните органи.
Една спортно-състезателна година обхваща периода от 01 януари до 31 декември.
Преминаването на състезател от един КШ в друг се извършва между две спортносъстезателни години.
Състезател с неизяснени състезателни права може да бъде включван в националния
отбор.
КШ няма право да отнема състезателни права на състезател, който желае да се
прекрати или промени членството му, както и на състезател, който е временно
преотстъпен.
(1) В съответствие с този правилник, органите на БФШУЕТ разрешават и следят
правата на състезателите, на основание предоставен подписан договор между клуба и
състезателя – задължителен за мъже и жени.
(2) Когато картотекирането на състезател в даден клуб е неправомерно от страна на
КШ (недействителен договор) състезателят е нередовен от датата на картотекиране.
Резултатите му се анулират, за всички състезания, в които е участвал.
(3) Когато картотекирането е неправомерно, не от страна на КШ, състезателя губи
състезателните права, от момента на откриване на нарушението. Длъжностните лица,
извършили неправомерно картотекиране, носят административна отговорност.
(4) В случаите на чл. 40.1. и чл. 40.2 виновните лица носят гражданска или наказателна
отговорност, ако са на лице законови предпоставки за това.

РАЗДЕЛ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАПОРЕДБИ
Чл. 34.
Чл. 35.
Чл. 36.

Всички незасегнати от настоящия правилник въпроси, се решават от КСПЧ, утвърдена
от УС на БФШУЕТ.
Неудовлетворените от решенията на КСПЧ клубове по шейни и състезатели, могат да
се отнесат до Арбитражната комисия към БФШУЕТ.
Правилникът отменя всички до сега издадени правилници и решения за състезателните
права и трансфера на състезателите по шейни и е в тясна връзка с Трансферния
правилник и Наредбата на съответната спортно-състезателна година.

Настоящия правилник е приет на заседание на УС на БФШУЕТ на 02.12.2014 година.

