БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
България, София 1000, бул. Васил Левски 75, тел. +359888231317, mail:bulcurfed@gmail.com

ПРАВИЛНИК
ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ ПО КЪРЛИНГ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за
определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
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. Спортистът
е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.
Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.
Чл.1 (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.
Чл.2. (1) Картотекирането се извършва от спортната федерация по
предложение на членуващ в нея спортен клуб.
(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.
Чл.3. (1) Спортна федерация може да отнеме състезателните права на
картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.
(2) Мерките по ал.1 се налагат от спортната федерация по нейна
инициатива или по мотивирано предложение на:

1. спортния клуб, притежаващ състезателните права;
2. изпълнителният директор на антидопинговия център;
3. международните спортни организации по вида спорт в случаите,
предвидени в техните правила.
Чл.4. (1) Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се
прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. с изтичане срока на картотекиране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на
картотекираното лице;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб.
6.прекратяване на членство на Спортният Клуб в Българска Кърлинг
Федерация
РАЗДЕЛ ІІ
СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ
Чл.5. (1) Спортистите аматьори извършват тренировъчна и
състезателна дейност по договор за спортна подготовка, който не е срещу
възнаграждение.
(2) Когато спортистите аматьори извършват тренировъчна и
състезателна дейност по договор за спортна подготовка, той може да бъде
сключен за неограничено време.
(3) Договорът за спортна подготовка между спортистът аматьор и
спортния клуб се сключва в писмена форма и включва клаузи относно:
1. срока на договора
3. Финансовите средства /размера на възнаграждението на спортиста/
3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при
трансфер
(4) Когато спортистите аматьори извършват тренировъчна и
състезателна дейност като картотекирани състезатели, то след изтичане на
срока за картотекиране, състезателят самостоятелно определя към кой клуб
да бъде картотекиран.
(5) Състезателните права на спортистите аматьори се упражняват за
срока на картотекирането
(6) Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати
високи спортни резултати. Те имат право на средства за покриване на
разходите по участие в тренировъчната и състезателната дейност.

Чл.6.(1) Състезателни права на спортист аматьор 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.
(2) Преотстъпването или прехвърлянето на състезателни права се
извършва след предварително писмено съгласие на спортиста аматьор.
РАЗДЕЛ IІІ
СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл.7. (1) Спортистите професионалисти извършват тренировъчна и
състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.
(2) Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се
сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:
1. срока на договора;
2. размера на възнаграждението на спортиста;
3. застраховането и медицинското осигураване на спортиста;
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при
трансфер;
5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл.8. (1) Състезателните права на спортистите професионалисти се
упражняват за срока на договора за възнаграждение.
(2) Спортист професионалисти с прекратен договор за възнаграждение
самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
Чл.9.(1) Състезателни права на спортист професионалист 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.
(2) Преотстъпването или прехвърлянето на състезателни права се
извършва след предварително писмено съгласие на спортиста
професионалист.
РАЗДЕЛ IV
СРОКОВЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕТО НА КЛУБНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ
ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ГОДИНА
Чл.10 (1) Картотекирането на състезатели за всяка нова спортносъстезателната година от клубовете членове на БКФ е в периода на 10 – 25
януари на новата спортно-състезателна година. Спортните клубове
представят в Българска Кърлинг Федерация следните документи:

1.1 Надлежно оформен списък по образец на състезателите, който
съдържа:
*трите имена на състезателя
*възрастова група
*дата на раждане
*ЕГН
*точен адрес на състезателя
*телефон за връзка
1.2 Състезателна карта на всеки състезател. За нови състезатели, по
време на картотеката, се издава състезателна карта от БКФ.
1.3 Декларация по образец за съгласието на спортиста за картотекиране
в съответния спортен клуб, подписана от състезателя. За спортисти
навършили 14год. до 18 годишна възраст, декларацията се подписва и от
родител или попечител.
(2) След приключване на картотеката, комисия проверява редовността
на картотекираните от спортните клубове състезатели. При установени
пропуски прави съответните препоръки.
(3) До 31 януари СК трябва да отстранят съответните пропуски.
(4) За дата на подаването се счита датата, на която лично са донесени в
БКФ или датата на пощенското клеймо на изпращане в рамките на
определените срокове. Подадените след 31 януари на настоящата
година документи не се приемат. Не се приемат документи получени по
факс.
(5) Когато даден спортен клуб е прекратил съществуването си по
юридически път и/или му е отнет лиценза, тогава с решение на УС на
БКФ се дава разрешение на състезателите му да преминат към други
клубове.
(6) Таксата за картотекиране на един състезател е 2лв.
(7) Състезатели, които не са картотекирани в периода посочен в чл.10
могат да бъдат картотекирани от 1во до 10то число на всеки месец, считано
от м.март.
РАЗДЕЛ V
ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС НА КЛУБОВЕТЕ
Чл.11. (1) Годишният членски внос за клубовете членове на БКФ,
които развиват спортно-състезателна дейност и участват в състзеания по
Правилника Международната Кърлинг Федерация е в размер на една
минимална работна заплата.
(2) Годишният членски внос за клубове членове на БКФ, които
развиват и промотират спорта кърлинг е в размер на две минимални работни

заплати. За да запазят членството си за последващата календарна година,
същите СК трябва да участват в Националният Шампионат по кърлинг на
БКФ.
(3) Годишният членски внос се заплаща от клубовете през месец
януари при извършването на картотеката на състезателите в датите,
определени от УС на БКФ. В случай, че клуб не заплати годишния членски
внос до 31 януари на настоящата година се счита, че клубът преустановява
членството си в БКФ и БКФ уведомява комисията по лицензиране към
ММС за преустановеното членство.
(4) Новоучредени кърлинг клубове или клубове, желаещи да станат
нови членове на БКФ внасят членски внос при подаване на документите за
членство.
РАЗДЕЛ VІ
АРБИТРАЖНИ ТАКСИ
Чл.12. (1) Арбитражната такса е определена от УС на БКФ на
равностойността на 2 минимални работни заплати и се внася с внасянето
намолбата по сметка на БКФ.
(2) Доказателство за внесената такса е разписка, квитанция или
платежно нареждане за преведена сума по сметката на БКФ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.13. Този Правилник е приет на основание чл. 35, ал. 3 от ЗФВЦ, чл.
11от правилника за прилагане на ЗФВС, както и устава на БКФ.
Чл.14. Всички неуредени в този Правилник въпроси се решават с
наредби, инструкции и др. приети от Управителния съвет.
Този правилник е приет от УС на БКФ през месец Януари 2014г., изменен и
приет от УС на 19.07.2015г. и е валиден от момента на приемането му.

