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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

Чл.1 (1)  Правилникът  правилата  за  картотекиране  на  спортисти
аматьори и  спортисти  префесионалисти  в  системата  на  БФ Скокове
батут.

(2) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права
за  определено  физическо  лице,  придобиващо  статут  на  спортист  по
скокове батут.

(3) Картотеката на състезателите важи за  срок от една спортно-
състезателна  година.

(4) Крайният срок за картотекиране на спортистите  ежегодно е
до 31 март.

Чл.2 Субектите, които се третират в Правилника са БФСБ, клубовете
по  скокове  батут  (СК),  регистрирани  като  юридически  лица  с
нестопанска  цел,  които  осъществяват  тренировъчна  и  състезателна
дейност по скокове на батут и са  членове на федерацията,  както  и
спортисти – членове на СК, картотекирани в БФСБ.  

Чл.3 (1)  Право  на  картотекиране  имат  лица,  които  са  български
граждани  или  са  чужди  граждани,  на  които  е  разрешено  от
националните им федерации да се състезават в състезанията по скокове
на батут в Р България.

(2) Картотекирането се извършва само след писмено съгласие от
състезателя, желаещ да бъде картотекиран.

(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано
като състезател по скокове батут при спазване на чл.3 и чл.4 от Закона
за лицата и семействата (Лица до 14 години са малолетни, а лица до 18
години са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието
на техните родители или попечители).

Чл.4 (1) Картотекирането се извършва по предложение на клуб, член
на БФСБ като представя следните документи:

1. Списък на състезателите;
2. Квитанция за  платен  членски  внос към БФСБ и за

членство  на  за  всеки  състезател,  подлежащ  на
картотекиране в размери, определени за съответната
година от Общото събрание;

3. Застраховка  на  състезателите,  предложени  за
картотекиране  за  календарната  година,  като
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застрхователната премия за наципонален състезател е
минимум 10 000 лв; 

4. Документ  за  извършен  периодичен  медицински
преглед, съгласно НАРЕДБА № 1 за условията и реда
за  извършване  на  медицинските  прегледи  на  лица,
осъществяващи  тренировъчна  и  състезателна
дейност;

5. Удостоверение  за  раждане  или  лична  карта
(ксерокопие) за всеки състезател;

6. Декларация-съгласие  от  родител/настойник  или
пълнолетен  състезател  за  участие  в  тренировъчния
процес и ползване на лични данни;

(2) БФСБ вписва предложения състезател в определен регистър
(картотека).

Този Правилник е променен и приет от Управителния съвет на
БФСБ на 27.07.2020 г. и влиза в сила незабавно.
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