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РАЗДЕЛ І
Общи разпоредби
Чл.1. Правилникът урежда условията по придобиване и прекратяване
на състезателните права на състезателите по борба, аматьори и
професионалисти, както и реда на промяната на клубната принадлежност
на редовните и лицензирани клубове по класическа и свободна борба и
борба за жени, членове на БФ Борба.
Чл.2. Правомощия по прилагане на Правилника имат органите и
длъжностните лица на БФ Борба, а да го тълкува и взема решения, като
последна инстанция има Управителният съвет на БФ Борба, който
разглежда и решава всички възникнали спорове, както и неупоменатите в
настоящия Правилник казуси.
Чл.3. Решенията на УС на БФ Борба се съобразяват с Устава на БФ
Борба и ЗФВС.
Чл.4. УС на БФ Борба регламентира условията и реда за
картотекиране на лицата, участващи в тренировъчната и спортносъстезателната дейност в съответствие със Закона за физическото
възпитание и спорта, наредбите и правилата на UWW и UWW-Europe.
Чл.5. 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.
Правото на участие в състезания се регламентира съгласно
изискванията на Наредбата за провеждане на държавните първенства по
борба, утвърдена от УС на БФ Борба.
Чл.6. /1/ Картотекирането е със срок за 1 календарна (една спортносъстезателна година).
/2/ Състезателните права принадлежат на спортния клуб в който
състезателят е картотекиран.
Чл.7. Състезателните права на състезателя по борба могат да бъдат
отнемани за срок от една година по предложение на спортен клуб до БФ
Борба или завинаги с Решение на УС на БФ Борба, Изпълнителния
директор на антидопинговия център или Международната федерация по
борба (UWW).
Чл.8. По смисъла на този правилник статутът на състезателя по борба
е два вида:
– спортисти- аматьори;
– спортисти-професионалисти.
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РАЗДЕЛ ІІ
Състезателни права на бореца със статут на спортист-аматьор
Чл.9. Борец със статут на спортист-аматьор е този, който провежда
системна тренировъчна и състезателна дейност по спорта борба в спортен
клуб, член на БФ Борба, но това не е основната професия за него и не е
сключил трудов договор.
Чл.10. Състезателите-аматьори се състезават във възрастови групи,
както следва:
– деца 11-13 години;
– момчета и момичета (ученици) – 14-15 години;
– кадети и кадетки – 16-17 години;
– юноши и девойки – 18-20 години;
– младежи – 19-23 години;
– мъже и жени над 20 години.
Чл.11. Аматьорският статут на състезателя по борба не се променя,
ако той е подпомогнат финансово от своя клуб за разходи за образование,
пътуване, хотел, храна и други разходи, свързани с подготовката и
участието му в състезания.
Чл.12. /1/ Всеки борец има право да участва в състезания в течение на
една спортно-състезателна година само от името на спортния клуб, който
го е картотекирал.
/2/ Състезател-аматьор, който премине в друг клуб без разрешение на
клуба в който членува, губи състезателните си права за една спортносъстезателна година.
/3/ По време на едногодишния срок на отнемане на състезателни
права, състезателят може да участва в подготовката на националните
отбори и състезания от международния спортен календар, като приносът
от ОИ, СП, ЕП се зачита за клуба.
/4/ Състезатели, приети за редовно следване във ВУЗ, придобиват
състезателни права от деня на записването си към клуба на територията на
съответния ВУЗ.
/5/ В случаите, когато състезател е записан за студент във Висше
училище, но към самото Висше училище няма клуб по борба, той може да
се състезава от името на избран от него клуб по борба на територията на
същото населено място, където се намира Висшето училище, в което учи.
/6/ Състезател-аматьор губи състезателните си права след
дипломирането си във Висше училище, но не по-късно от една година от
датата на приключване на последния семестър.
/7/ Ако състезател прекъсне следването си, той се състезава от името
на клуба на Висшето училище, но не повече от една година.
/8/ Ученици-състезатели по борба, които в течение на една учебна
година се преместват в друго населено място, поради промяна на
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местожителството на семейството и смяна на училището, придобиват
веднага състезателни права от името на клуба в населеното място, където
се намира училището.
Чл.13. Състезател-аматьор придобива по избор състезателни права от
името на друг клуб, ако клубът в който членува преустанови дейността си.
Чл. 14. При обединяването на два или повече клуба на територията на
едно населено място, състезателите придобиват състезателни права от
името на обединения клуб. Състезателите могат да променят членството
си и да придобият състезателни права от друг клуб при спазване
разпоредбите за трансфер.
Чл. 15. При разделянето на един клуб по борба на два или повече
клуба, всеки състезател има право свободно да избира в кой от клубовете
да членува, като подаде молба до БФ Борба.
Чл.16. Състезатели, които се състезават в чужбина, запазват правото
си на участие в състезанията от Държавния спортен календар от името на
клуба, в който са членували преди заминаването си за чужбина, при
условие, че са картотекирани от БФ Борба, ако това е предвидено в
договора за трансфер.
Чл.17. Състезател-аматьор, който е в процес на промяна на
членството си и е подал молба до БФ Борба до 30 ноември на спортносъстезателната година не може да бъде наказан с отнемане на
състезателните права от клуба, който напуска.
РАЗДЕЛ ІІІ
Състезателни права на бореца със статут на спортистпрофесионалист
Чл.18. Борец със статут на спортист-професионалист е всеки
състезател, за който спорта е основна професия и е подписал трудов
договор със спортен клуб по борба, член на БФ Борба.
Чл.19. Всеки борец навършил 18 години има право да придобие
статут на спортист-професионалист, като поиска между него и клуба, към
който е картотекиран, да бъде подписан трудов договор. В случай че
клубът, към който е картотекиран откаже да сключи трудов договор,
състезателят има право да промени клубната си принадлежност и
състезателните си права по чл. 17.
Чл.20. Състезател по борба със статут на спортист-професионалист
получава състезателни права от БФ Борба след представяне на молба до
БФ Борба и сключен трудов договор със съответния спортен клуб по
борба, което му дава право да участва в Държавния и международен
спортен календар, при условие, че е картотекиран от БФ Борба.
Чл.21. Клубната принадлежност на даден състезател по борба е към
клуба, в който състезателят е картотекиран.
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Чл.22. Състезател по борба, отказал да сключи първия си трудов
договор като професионален спортист с клуба, в който е картотекиран, се
наказва с лишаване от състезателни права за срок от една година, при
неспазване на чл.18.
Чл.23. Състезател-професионалист, подписал за една спортносъстезателна година договори с повече от един клуб се наказва от БФ
Борба с лишаване от състезателни права за срок от една спортносъстезателна година.
Чл.24. /1/ Състезатели-професионалисти могат да сключат договори с
чуждестранни клубове, но само със съгласието на клуба в който членуват
и с разрешението на БФ Борба.
/2/ До БФ Борба се подава молба от съответния състезател, който
желае да сключи договор с чуждестранен клуб. Към молбата се прилагат
поименна оферта от чуждестранния клуб до състезателя, писмено
съгласие на клуба, в който членува състезателят и писмено разрешение от
треньорското ръководство на националните отбори по борба, ако
състезателят е включен в разширения състав на националния отбор.
/3/ УС на БФ Борба се произнася по молбата в едномесечен срок от
постъпването й в деловодството на федерацията.
/4/ Договорът с чуждестранен клуб задължително включва клауза за
ангажимента на състезателя да участва в подготовката на националния
отбор и състезанията от вътрешния и международен спортен календар от
името на Република България.
Чл.25. След изтичане на срока на трудовия договор със собствения
клуб, състезателят може да сключи трудов договор с друг клуб.
Чл.26. /1/ Притежаваните състезателни права от клуба по борба се
спират при записване за студент във ВУЗ.
/2/ След дипломирането си, състезателят има право да се състезава от
друг клуб.
Чл.27. /1/ Ако клубът по борба не може да предложи сключването на
първи трудов договор като професионален спортист, състезателят е
свободен да сключи професионален трудов договор с нов клуб.
Чл.28.Трудовият договор между клуба и състезателя по борба може
да бъде прекратен, съгласно Кодекса на труда.
Чл.29. При прекратяване на договора по вина на спортния клуб по
борба, в който членува борецът с професионален статут, същият е
свободен да подпише трудов договор с друг клуб по борба, по избор, като
за това обстоятелство уведоми с молба БФ Борба.
Чл.30. Всички спортни клубове – членове на БФ Борба са длъжни да
уведомяват в седемдневен срок БФ Борба за всички промени в трудовите
правоотношения със спортистите.
За всички непредвидени в този правилник положения важат
решенията на Управителния съвет, нормативните документи на БФ
Борба и ММС.
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