ПРАВИЛНИК
за уреждане на спортно-състезателните права на спортистите,
участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност
на Българска федерация по спортна акробатика
I.РАЗДЕЛ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда спортно-състезателните права на лицата, участващи в
тренировъчната и спортно-състезателната дейност на БФСА, в съответствие със Закона за физическото
възпитание и спорта, правилника за прилагането му и Устава на федерацията.
Чл.2. Категоризиране на акробатите по възраст:
1. Възрастова група „Деца“ включва състезатели индивидуално и отборно 6-8 и 9-11 години;
2. Възрастова група Юноши и девойки младша възраст 6-14 и 7-15;
3. Възрастова група – старша възраст;
4. Възрастова група - младежи 12-18 и 13-19;
5. Възрастова група - мъже/жени.
Чл.3. Категоризиране на акробатите по нива:
1. В категория „Елит“ са тези състезатели, които са включени в основните състави на
националните отбори, състезатели селектирани за участие в МОИ или тези, които са
носители на отличия от официалните първенства – СП, СК, ЕП.
2. В категория „А“ са тези състезатели, които са включени в разширените състави на
националните отбори от различните възрастови групи.
II. РАЗДЕЛ
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 4. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в
тренировъчната и спортно-състезателната дейност на Спортния клуб /СК/, както и свързаните с това
имуществени и неимуществени права.
Чл.5. Статутът на спортист по акробатика се придобива с акта на картотекирането му.
Чл.6. Картотекирането е акт, с който се създават състезателните права на физическото лице.
Чл.7. Спортистът може да се състезава за периода на картотекирането само от името на клуба,
към който е картотекиран.
Чл.8. Картотекирането е за срок от 1 /една/ състезателна година.
Чл. 9. /1/ Картотекирането на състезатели по акробатика се извършва от БФСА по предложение
на членуващ в нея СК.
/2/ Предложението съдържа следните данни за спортиста: три имена, ЕГН, данни от
лична карта или дата на раждане, вид, в който ще се състезава и възраст, в която ще се състезава. Към
предложението се прилага и актуална снимка на спортиста.
/3/ Предложението на всеки СК се представя в седалището на Федерацията, след като
клубът е получил писмена молба от свой член, а за лицата под 18 години молбата трябва да отговаря
на изискванията на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството.
Чл.10. БФСА вписва предложения спортист в регистър и му издава официален документ –
Състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данни за спортиста по документ за
самоличност или акт за раждане, както и негова актуална снимка.

Чл.11. Спортистите удостоверяват своите състезателни права със състезателната си карта.
Чл.12. УС на БФСА може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за
определен период от време или окончателно, по своя собствена инициатива или по мотивирано
предложение на:
1. Спортния клуб, притежател на състезателните права;
2. Изпълнителен директор на АДЦ;
3. Международните спортни организации по вида спорт в случаите, предвидени в техните
правила.
Чл.13. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност се отнемат с
решение на УС на БФСА след констатирани нарушения на ЗФВС, ППЗФВС, устава на БФСА и
учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес.
Чл.14. Състезателните права, произтичащи от картотекирането се прекратяват:
1. По взаимно съгласие на страните;
2. При писмено изразено желание на картотекирания спортист;
3. При изтичане на срока на картотекиране;
4. При смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекирания спортист;
5. При заличаване на регистрацията на спортния клуб;
6. При прекратяване на членството на СК в БФСА
Чл.15. /1/ Спортисти аматьори са лица, които системно провеждат тренировъчна и състезателна
дейност, като за тях това не е основна професия.
/2/ Спортистите аматьори имат право да получават награди за постигнати високи
спортни резултати. Те имат право на средства за покриване на разходите им за тренировъчна и
състезателна дейност.
Чл. 16. /1/ Професионални спортисти са лица, за които спортът е основна професия. Те
извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.
/2/ Договорът между спортиста професионалист и СК се сключва в писмена форма и
съдържа следните задължителни клаузи:
1. Срок на договора;
2. Размер на възнаграждението;
3. Права и задължения на двете страни;
4. Описание на условията и реда за прекратяване на договора;
5. Определяне на обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл.17. Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на
договора, а за спортистите аматьори – за срока на картотекирането им.
Чл.18. Спортист с прекратен договор или с изтекла картотека, самостоятелно определя към кой
спортен клуб да бъде картотекиран.
Чл.19. Състезателните права на спортист могат да се преотстъпват от един спортен клуб на
друг за определен период от време в рамките на спортно-състезателната година.
Чл. 20. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след писменото
съгласие на спортиста.
Чл.21. Всеки състезател има право да участва за 1 /една/ спортно-състезателна година в
тренировъчната и състезателната дейност на 1/един/ СК, към който е картотекиран, с изключение на
следните случаи:

1. При обединяване на спортни клубове, състезателят придобива права от името на
новосъздадения клуб;
2. При интегрирани видове от нивата „Елит“ и „А“, състезателят носи класирания и за двата
клуба, които са сформирали вида;
3. При преместване в друго населено място поради приемане на спортиста във ВУЗ, средно
специално училище, той придобива права за 2 /два/ спортни клуба, като за това бъдат уведомени
първия СК и БФСА;
4. При закриване на спортния клуб, спортистът може да премине в друг СК, който е длъжен до
1/един/ месец да подаде предложение в БФСА за картотекирането му.
Чл.22. Състезателят възстановява състезателните си права след изтичане на сроковете за
наказания, при направено предложение до БФСА от него или от СК.
Чл.23. При наложени на състезателя две или повече наказания едновременно, в сила влиза построгото наказание.
Чл.24. /1/ Паричните награди на състезателите, членове на националните отбори, получени в
официални международни състезания, се разпределят според техническия регламент на
Международната федерация.
/2/ Когато участието на състезателите в международното състезание е финансирано от
СК, средствата от получения награден фонд се разпределят по споразумение между СК,
състезатели и треньори.
/3/ Целевите спонсорски награди се раздават според волеизявлението на дарителите или
с разпределителен протокол от УС на БФСА.
/4/ Наградите от СП и ЕП се разпределят съгласно Инструкция за награждаване на
спортисти с парични средства от Министерство на младежта и спорта за постигнати призови
класирания през съответната година.
III. РАЗДЕЛ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25. Настоящият правилник е задължителен за всички спортни клубове, членове на БФСА.
Чл.26. Решаване на спорове, наказания и всички неконкретизирани в настоящия правилник
срокове по предложение на ТК, се решават от УС на БФСА.
Чл.27. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници и разпоредби,
отнасящи се до уреждане на състезателни права и трансфери на състезатели по акробатика.
Настоящият правилник е актуализиран и приет от УС на БФСА на заседание, проведено
в гр. София на 14.03.2016 г., с Протокол № 2 т.8.

Ген. секретар на БФСА
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