ПРАВИЛНИК
за статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по кикбокс
и муай тай

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник определят статутът на лицата, участващи в тренировъчната и
състезателната дейност, условията и реда за тяхното картотекиране, в съответствие
с изискванията на чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
Чл. 2. Спортисти - аматьори по смисъла на този правилник са лица, които провеждат
системна тренировъчна и състезателна дейност в спортни клубове, под ръководството
на треньор, на аматьорско ниво като за тях това не се явява основна професия.
Чл. 3. Спортисти – професионалисти по смисъла на този правилник са лица, за които
упражняването на спорта кикбокс и спорта муай тай е основна професия.
РАЗДЕЛ ІI
КАРТОТЕКИРАНЕ
Чл. 4. Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по смисъла на
чл.11, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и
спорта за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
Чл. 5. Спортистите – аматьори в БККБМТ се картотекират за една спортносъстезателна година в следните възрастови групи, съобразно годината им на
раждане:
-

деца 7-9 год.
деца 10-12 год.
момчета и момичета 13-14 год.
ЮМВ и ДМВ
ЮСВ и ДСВ
мъже и жени

Чл. 6. Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани,
граждани на държави – членове на Европейския съюз, граждани на страните по
Споразумението на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария или чужди граждани на които е разрешено дългосрочно пребиваване в
Република България.
Чл. 7. Българска конфедерация по кик бокс и муай тай извършва картотекиране на
състезателя – аматьор при подаване от страна на спортния клуб на попълнен и
подписан от спортиста анкетен лист, придружен с необходимите допълнителни данни,
съгласно изискванията на основание на чл.13 от ППЗФВС.
Чл. 8. Срока на картотекирането на състезателите е една спортно – състезателна
година. Състезателите подлежат на заверка на картотеката ежегодно. Българска
конфедерация по кик бокс и муай тай вписва картотекирания състезател в нарочен
регистър и издава официален документ – спортен паспорт. Паспорта съдържа
данните на спортиста, както и пореден номер, съответстващ на вписването му в
регистъра на Организацията.
Чл. 9. Състезателите се картотекират в прилежащата им възрастова група. Допуска се
картотекирането на юноши и девойки от ІІ старша възраст на които се дава право да
участват във всички състезания за юноши и девойки старша възраст, както и в тези за
мъже и жени. За да бъде допуснат състезател от втора старша възрастова група до
участие във възрастова група мъже (респ. жени) треньорът подписва декларация за
това и изисква писмено съгласие от страна на главния съдия на състезанието.
Чл. 10. Състезател без редовна годишна картотека няма право да участва в
състезания от Държавния Спортен Календар и Международния Спортен Календар на
Българска конфедерация по кикбокс и муай тай.
По този смисъл не се допуска самостоятелно (т.е. без клубна принадлежност)
картотекиране на състезатели.
Чл. 11. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в
тренировъчната и състезателна дейност на клуба, както и свързаните с това участие
имуществени и неимуществени права. Прекратяването на състезателните права на
спортиста – аматьор, произтичащи от картотекирането му се разглеждат подробно в
„Правилника за уреждане на спортно състезателните права и трансфери на
състезатели по кикбокс и муай тай” и се прекратяват при:
-

Взаимно съгласие на страните;
Писмено изразено желание на картотекираното лице;
С изтичане срока на картотекиране;
При смърт или при пълно запрещение на картотекираното лице;

-

При заличаване регистрация на спортния клуб;
При прекратено членство на спортния клуб в Българска конфедерация по
кикбокс и муай тай;

Чл. 12. Спортиста-аматьор може да сключва договор със спортния си клуб по
отношение на неговото спортно развитие и квалификация.
Чл. 13. Спортистите – аматьори могат да получават награди за постигнати високи
спортни резултати.
Чл. 14. Непълнолетни лица могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност
при условията на картотекиране при спазване на чл.3 и чл.4 от Закона за лицата и
семейството.
Чл. 15. Спортисти, които са учащи и сменят учебното си заведение от един в друг
град, получават състезателни права от името на местния спортен клуб.
Чл. 16. Спортисти, които постъпват като редовни студенти във Висше учебно
заведение придобиват състезателни права от името на СК при ВУЗ или СК при
съответния град и ги загубват до една година след приключване на последния
семестър.
РАЗДЕЛ ІII
СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ
Чл. 17. Всеки картотекиран състезател има право на участие в Държавния Спортен
Календар на Организацията.
Чл. 18. Всеки картотекиран състезател, постигнал необходимите спортно-технически
резултати в съответствие с критериите и нормативите на БККБМТ има право да бъде
включен в състава на националния отбор по кикбокс или в националния отбор по
муай тай.
Чл. 19. Всеки състезател завоювал Световна титла или Европейска титла в
съответната си категория има право да бъде удостоен със званието „Майстор на
Спорта” или „Заслужил майстор на спорта“ в съответствие с критериите на БККБМТ.
Чл. 20. Всеки състезател аматьор има неотменното право на “феър плей”.
Чл. 21. Представител на състезателя (треньор) има право да присъства при тегленето
на жребии, както и на техническата конференция.

Чл. 22. Състезателят има право да се откаже от борба по всяко едно време през което
той прецени.
Чл. 23. Спортистите са задължени основно да познават правилника по кикбокс и
правилника по муай тай и да се подчиняват на неговите разпоредби.
Чл. 24. Спортиста е длъжен да се състезава само от името на клуба към който е
картотекиран.
Чл. 25. Спортистите са задължени да се явяват на състезание с удостоверение за
извършен годишен и периодичен и предсъстезателен медицински преглед, както и
застраховка за периода на провеждане на състезанието.
Чл. 26. Състезателите, се задължават да спазват Устава на Българска конфедерация
по кикбокс и муай тай, дисциплинарния правилника на БККБМТ, както и всички
останали нормативни документи, а също така да спазват нормите на добро поведение
приети в обществото, като по никакъв начин не накърняват интересите на спорта и
спортната организация.
Чл. 27. Спортистите следва да изпълняват и спазват решенията на Управителните
органи на БККБМТ – Управителен съвет и Общо събрание.
Чл. 28. Състезателите се задължават да не употребяват допингови средства и методи
с цел повишаване на спортните резултати.
Чл. 29. Състезателите следва да спазват принципите на Европейската харта на
спорта, Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение.

РАЗДЕЛ ІV
СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл.30. Състезателят професионалист извършва тренировъчна и спортно-състезателна
дейност по договор срещу възнаграждение.
Чл. 31. Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб по кикбокс или
муай тай се сключва задължително в писмена форма и включва следните клаузи:
- срока на договора;
- размер на възнаграждението на спортиста;
- застраховане и медицинско осигуряване на спортиста;
- условия и ред за прекратяване на договора, включително и при трансфер;

-

обезщетения при неспазване клаузите на договора;

Чл. 32.Професиовалните срещи се провеждат при спазване на следния регламент за
задължителна почивка между мачовете, както следва:
- мач в 5х2’ - 5 (пет) пълни дни;
- мач в 7х2’ или 8х2’ – 10 (десет) пълни дни;
- мач в 10х2’ или 12х2’ – 21 (двадесет и един) пълни дни;
За определяне на почивките между срещите, важи само броят на реално изиграните
рундове.
Състезател, който изгуби среща със съдийско решение КО вследствие получен удар в
главата трябва да спази задължителна почивка от 30 пълни дни. За да му бъде
разрешено да започне отново тренировка, той трябва да премине успешно всички
медицински изследвания, предписани му от лекаря (МЦРСМ по места). Ако след
изтичането на задължителната почивка същият участва във втори мач, който също
загуби с КО, вследствие получен удар в главата и това е втори пореден нокаут,
задължителната почивка е от 90 пълни дни. Разрешение за започване на тренировки
се издава след представено копие от медицински преглед, съдържащ ново цялостно
неврологично изследване и електроенцефалограма. В случай на загуба на мач с трето
поредно КО, състезателните права на професионалния състезател автоматично се
отнемат.

РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.33. Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет на
Българска конфедерация по кикбокс и муай тай.
Чл.34. Този Правилник се приема на основание чл.35, ал.1 от Закона за физическото
възпитание и спорта и чл.14, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
физическото възпитание и спорта.

