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ПРАВИЛНИК

НА “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО СТИЛ ВТФ”
за статута на спортистите

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на регулиране
Чл.1. Настоящият правилник е приет на основание чл.35, ал.3 от Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС) и регламентира условията за придобиване и прекратяване на
състезателните права на състезателите по таекуон-до, членове на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО ТАЕКУОН-ДО СТИЛ ВТФ (БФТ-WTF).
Състезателни права
Чл.2.(1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в
тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това участие
права.
(2) Единствено БФТ-WTF предоставя състезателни права на българските състезатели по
таекуон-до WTF.
Чл.3. Състезателните права на спортист може да се прехвърлят от клуба, в който той е
картотекиран, или да се преотстъпват за временно упражняване в друг клуб само с изричното
писмено съгласие на спортиста.
Картотекиране
Чл.4.(1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено
физическо лице, придобиващо статута на спортист.
(2) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето,
желаещо да бъде картотекирано.
(3) Спортистите аматьори и професионалните спортисти получават състезателни права по
таекуон-до WTF след картотекиране в БФТ-WTF. Искането за картотекиране се прави от клуба,
на който спортистът е предоставил състезателните си права.
Чл.5. УС на БФТ- WTF урежда условията и реда за картотекиране на лицата, участващи в
тренировъчната и спортно-състезателната дейност в съответствие със Закона за физическото
възпитание и спорта, наредбите и правилата на Световната Федерация по Таекуон-до (World
Taekwondo Federation – WTF).
Чл.6. По предложение на спортния клуб, БФТ-WTF предоставя състезателни права и
картотекира състезателите, 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 .
Чл.7.(1) Картотекирането е със срок за една спортно-състезателна (календарна) година,
като се извършва в началото на календарната година, но не по – късно от края на месец януари.
Състезателните права принадлежат на спортния клуб в който състезателят е картотекиран и на
спортиста - аматьор или спортиста- професионалист. Картотекирането се извършва, въз основа
на заявка за картотекиране по образец и писмена молба от състезателя, с която той декларира
желанието си да се състезава от името на определения спортен клуб. В случай, че състезателят е
непълнолетен, молбата се попълва и подписва от родител (настойник).
(2) БФТ-WTF събира годишна такса за картотекиране в размер на 2 лева.
Чл.8. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1. по взаимно съгласие на страните – клуба и състезателя;
2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. с изтичане на срока на картотекиране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
5. при прекратяване на дейността на спортния клуб или неговото членство в БФТ-WTF.
Чл.9. БФТ-WTF чрез УС може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея
спортист за определен период от време или окончателно в следните случаи:
1. по нейна инициатива;
2. при мотивирано предложение от спортния клуб, притежаващ състезателните права;
3. по предложение на Изпълнителния директор на Антидопинговия център;
4. по предложение на Световната, Европейската или Балканската федерация по таекуондо.
5. по предложение на Дисциплинарната Комисия.
Статут на спортистите
Чл. 10.(1) По смисъла на този правилник статутът на състезателя по таекуон-до е два
вида:
1. спортисти - аматьори;
2. спортисти – професионалисти (професионални спортисти).
(2) Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна
дейност, но за тях това не е основна професия.
(3) Професионални спортисти са лица, за които спортът е основна професия.
РАЗДЕЛ II
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ
Чл.11. Състезател по таекуон-до със статут на спортист - аматьор е този, който провежда
системна тренировъчна и състезателна дейност по спорта таекуон-до в спортен клуб, член на
БФТ-WTF, но това не е основната му професия и същият не е страна по трудов договор за тази
си дейност.
Чл.12. Състезателите аматьори се състезават във възрастови групи, както следва:
1. Деца – 9, 10, 11, 12, годишни
2. Кадети – 12, 13, 14 годишни
3. Девойки и младежи - навършили 14 и ненавършили 18 г. към датата на провеждане на
националното първенство
4. Жени и мъже - навършили 16 г. към датата на провеждане на националното първенство
Чл.13.(1) Състезателят-аматьор по таекуон-до има право да получава възнаграждения и
да извършва дейност от друг характер срещу заплащане в клуба, от името на който е
картотекиран или извън него.
(2) Аматьорският статут на състезателя по таекуон-до не се променя, ако той е
подпомогнат финансово от своя клуб за разходи по образование, пътуване, хотел, храна и други
разходи, свързани с подготовката и участието му в състезания.
Чл. 14.(1) Всеки състезател 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 права за една спортно - състезателна (календарна) година.

Чл. 15. Състезател - аматьор придобива по избор състезателни права от името на друг
клуб, ако клубът в който членува преустанови дейността си.
Чл. 16. 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 придобиват състезателни права от друг клуб при спазване
разпоредбите за трансфер.
Чл. 17. Състезатели, които трайно пребивават или се състезават в чужбина, запазват
правото си на участие в състезанията от националния спортен календар от името на клуба, в
който са членували преди заминаването си за чужбина, при условие, че са картотекирани от
БФТ- WTF таекуон-до.

Чл. 18.(1) Състезатели – 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, имат право да бъдат картотекирани и да се състезават при спазване на разпоредбите на
ал. 2 на този член.
(2) Състезатели - чужденци, които работят в Република България, имат право да бъдат
картотекирани от клуб, който ги ангажира да се състезават в националния спортен календар.
РАЗДЕЛ III
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ
Чл. 19. Състезател със статут на професионален спортист е всеки състезател, за който
спортът е основна професия и е подписал трудов договор със спортен клуб по таекуондо, член на
БФТ- WTF .
Чл. 20. Състезател по таекуон-до със статут на спортист - професионалист получава
състезателни права от БФТ- WTF след представяне на молба до БФТ- WTF таекуон-до и сключен
трудов договор със съответния спортен клуб по таекуон-до, което му дава право да участва в
националния и международен спортен календар, при условие, че е картотекиран от БФТ- WTF
таекуон-до.
Чл.21. Клубната принадлежност на даден състезател по таекуон-до е към клуба, в който
състезателят е картотекиран.
Чл.22 Състезател – професионалист, подписал за една и съща спортно - състезателна
година или за един и същ период договори с повече от един клуб се санкционира от БФТ- WTF с
лишаване от състезателни права за срок от една спортно - състезателна година.
Чл.23.(1) Състезателите професионалисти могат да сключват договори с чуждестранни
клубове, но само със съгласието на клуба в който членуват и с разрешението на БФТ- WTF .
(2) Състезател, който желае да сключи договор с чуждестранен клуб, подава молба до
БФТ-WTF, към която прилага поименна оферта от чуждестранния клуб до състезателя, писмено
съгласие на клуба, в който членува състезателя, и писмено разрешение от треньорското
ръководство на националните отбори по таекуон-до, ако състезателят е включен в разширения
състав на националния отбор.
(3) УС на БФТ- WTF се произнася по молбата в едномесечен срок от постъпването й в
деловодството на федерацията. В случай, че УС не се произнесе в едномесечен срок, се приема,
че е налице мълчалив отказ. Отказите на УС могат да бъдат обжалвани.
(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, в случай че състезателя е
включен в разширения състав на националният отбор.
Чл.24. След изтичане на срока на професионалния трудов договор със собствения клуб,
състезателят може да сключи професионален трудов договор с друг клуб, като се спазват
трансферните правила.
Чл. 25. Ако клубът по таекуон-до не може да предложи сключването на първи трудов
договор като професионален спортист, състезателят е свободен да сключи професионален
договор с друг клуб при условията на този правилник.
Чл.26. Трудовият договор между клуба и състезателят може да бъде прекратен при
условията и по реда на КТ.
Чл.27. При прекратяване на договора по вина на спортния клуб по таекуон-до, в който
членува спортистът с професионален статут, същият е свободен да подпише трудов договор с
друг клуб по таекуон-до по избор, като за това обстоятелство уведоми с молба БФТ- WTF по
таекуон-до.
Чл.28. Всички спортни клубове - членове на БФТ- WTF, са длъжни да уведомяват в
седемдневен срок БФТ-WTF по таекуон-до за всички промени в трудовите правоотношения със
спортистите.

РАЗДЕЛ IV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.29.(1) Правомощия по прилагане на Правилника имат органите и длъжностните лица
на БФТ-WTF, а да го тълкува и взема решения, като последна административна инстанция има
Управителният съвет на БФТ- WTF, който разглежда и решава всички възникнали спорове, както
и неупоменатите в настоящия Правилник казуси.
(2) Решенията на УС на БФТ-WTF подлежат на обжалване в съответствие със ЗЮЛНЦ.
Чл.30. Неспазването или нарушението на настоящия Правилник се санкционират от
УС на БФТ- WTF съгласно Устава и Вътрешните правила за организацията и дейността на
БФТ- WTF и приложимите нормативни актове.
Настоящият правилник е приет с решение на УС на БФТ- WTF.

НАРЕДБА КЪМ ПРАВИЛНИКА НА БФТ- ВТФ ЗА СТАТУТА
НА СПОРТИСТИТЕ
Като допълнение към съществуващият правилник за статута на спортистите
се внасят следните промени и допълнения.
1. Всеки картотекиран спортист независимо от възраста при смяна на
клуб в различен период от трансферните прозорци, които са от 01.01 –
31.01. и от 01.06-31.06. трябва да заплати сумата от 100лв. на клуба
който напуска, 50лв. на БФТ-ВТФ, както и да си плати таксата за
новата картотека по съществуващите цени на БФТ-ВТФ за
картотекиране.
2. Всички състезатели, които имат сключен договор с клуба в който
тренират и се състезават за него решават всички въпроси по клубната
принадлежност по клаузите на подписаният с клуба договор.
3. Такса картотекиране се променя както следва :
- за периода 01.01-31.01 – 15лв., от които 4лв. остават в клуба към
който се картотекира спортиста. Останалите 11лв. се превеждат по
банковата сметка на БФТ-ВТФ.
- за периода 01.06-31.06 – 20лв., от които 4лв. остават в клуба към
който се картотекира спортиста. Останалите 16лв. се превеждат по
банковата сметка на БФТ-ВТФ.
4. УС на БФТ-ВТФ си запазва правото да взима решения по клубната
принадлежност на спортистите след подадено заявление на
спортисти, които искат да сменят клубната си принадлежност.

Важно: Препорачително е клубовете да сключат договори със
своите спортисти в които да регламентират както
тренировачният процес, така и трансферната възможност на
състезателя да премине в друг клуб !!
София, 13.06.2017г.
Гласувано и прието на УС

Председател на УС :
Слави Бинев
Зам. Председател на УС :
Христо Георгиев
Зам. Председател на УС :
Димитър Михайлов
Зам. Председател на УС :
Петър Палазов
Член на УС и Ген.секретар на БФТ :
Александър Минев

