БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
СКОКОВЕ

БАТУТ

ПРАВИЛНИК
ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ И
СПОРТИСТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

София
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1)
Правилникът
урежда
състезателните
права
чрез
картотекиране на спортисти аматьори и спортисти префесионалисти и
реда за промяна клубната принадлежност в системата на БФ Скокове
батут на основание чл.11 от Правилника за прилагане на ЗФВС.
(2) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права
за определено физическо лице, придобиващо статут на спортист по
скокове батут.
(3) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста
по скокове батут да участва в учебно-тренировъчна и състезателна
дейност в клуб по скокове батут, както и свързаните с това участие,
имуществени и неимуществени права. Спортистът е длъжен да се
състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.
(4) Картотеката на състезателите важи за срок от една спортносъстезателна година.
(5) Крайният срок за картотекиране на спортистите ежегодно е
до 31 март.
Чл.2 Субектите, които се третират в Правилника на БФСБ, са
клубовете по скокове батут (СК), регистрирани като юридически лица
с нестопанска цел, или акционерни дружества, които осъществяват
тренировъчна и състезателна дейност по скокове на батут, които са
членове на федерацията и спортисти – членове на СК, картотекирани в
БФСБ.
Чл.3 (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български
граждани, граждани на държави, членки на Европейския съюз, на
страните по Споразумението за Европейско икономическо
пространство или на Конфедерацията Швейцария или чужди граждани,
на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Ребулкика 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 семейството (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 спортен
клуб, член на БФСБ, като представя следните документи:
2

1. Списък на състезателите;
2. Квитанция за платен членски внос и такса картотека
за всеки състезател, подлежащ на картотекиране,
определени от УС на БФСБ;
3. Застраховка на състезателите, предложени за
картотекиране за календарната година;
4. Документ за извършен периодичен медицински
преглед
5. Свидетелство за раждане или лична карта
(ксерокопие) за всеки състезател;
6. Договор за ползване на база за провеждане на
тренировъчен процес.
(2) БФСБ вписва предложения състезател в определен регистър
(картотека) и му издава официален документ (състезателен картон).
Картонът има определен номер и съдържа данните на състезателя по
документ за самоличност или акта за раждане и негова актуална
снимка.
(3) Спортистът удостоверява състезателните си права със
състезателния си картон.
(4) Ако картотекирането на състезателя е извършено
неправомерно по вина на СК или на състезателя, същият губи
състезателните си права от момента на откриване на нарушението.
(5) Длъжностното лице, извършило неправомерно картотекиране,
носи административна отговорност и наказание – глоба в размер на две
минимални заплати.
Чл.5 (1) БФСБ може да отнеме състезателните права на картотекиран
състезател за определен срок от време или окончателно.
(2) Мерките по ал.1 се налагат от БФСБ по нейна инициатива или
по мотивирано предложение на:
1. СК, притежаващ състезателните права;
2. Изпълнителният директор на Антидопинговия център;
3. Международната федерация по скокове батут - в случаите,
предвидени в нейните правилници.
Чл.6 Състезателните права, произтичащи от картотекирането се
прекратяват :
1. По взаимно съгласие;
2. При писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. С изтичане на срока за картотекиране или договора;
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4. При смърт или при поставяне на пълно запрещение на
състезателя;
5. При заличаване регистрацията на СК;
6. Прекратяване членството на СК в Спортна федерация.
ІІ. СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ
Чл.7 (1) Спортист аматьор по скокове на батут може да бъде лице,
което е български гражданин или чуждестранно лице, което отговаря
на условията на чл. 3, ал. 1 от Правилника.
(2) Спортистите аматьори не могат да получават възнаграждение, освен
средствата, необходими за покриване на разходите по извършваната от
тях спортно състезателна и тренировъчна дейност.
(3) Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати
високи спортни резултати.
(4) Когато спортистите аматьори извършват тренировъчна и
състезателна дейност като картотекирани състезатели, то след изтичане
на срока за картотекиране, състезателят самостоятелно определя към
кой клуб да бъде картотекиран.
(5) Състезателните права на спортистите аматьори се упражняват за
срока на картотекирането.
Чл.8 (1) Състезателни права на спортист аматьор могат да се
преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от
време, в рамките на спортно-състезателната година, като се представи
договор между двата спортни клуба за съответното преотстъпване.
(2) Преотстъпването или прехвърлянето на състезателни права се
извършва след предварително писмено съгласие на спортиста аматьор
или законният му представител.
ІІІ. СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл.9 (1) Спортист професионалист по скокове на батут може да бъде
лице, което е български гражданин или чуждестранно лице, което
отговаря на условията на чл. 3, ал. 1 от Правилника.
(2) Спортистът професионалист извършва тренировъчна и спортносъстезателна дейност от името на спортния клуб, с който е сключил
трудов или граждански договор.
(3) Спортистите професионалисти извършват тренировъчна и
състезателна дейност срещу възнаграждение.
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Чл.10 (1) Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб
се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи, относно:
1. срока на договора;
2. размера на възнаграждението на спортиста;
3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при
трансфер;
5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл.11 (1) Състезателните права на спортистите-професионалисти се
упражняват за срока на договора.
(2) Спортист с изтекъл или прекратен договор, самостоятелно определя
към кой СК да бъде картотекиран.
Чл.12 СК може да наеме по договор спортисти, навършили 18-годишна
възраст.
Чл.13 (1) Договор между състезател и СК може да бъде прекратен по
всяко време, както следва:
1. По взаимно съгласие
2. По вина на СК
3. По вина на състезателя.
Чл.14 (1) При прекратяване на договора по взаимно съгласие
състезателят може да премине в друг СК като състезател с изтекъл срок
на договор. Той избира по собствено желание новия СК.
Чл.15 (1) Когато договорът се прекратява по вина на СК, състезателят
може да премине в нов СК като състезател с изтекъл срок на договор.
Чл.16 (1) Предсрочно прекратяване на договора се извършва от
страните по него, в съответствие със законодателството на Република
България. БФСБ не се произнася по основанията за прекратяването на
договора.
ІV. КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТ
Чл.17 Състезателите се категоризират в шест възрастови групи:
1. Момчета и момичета
2. Момчета и момичета

– до 8 години;
– 9-10 години;
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3.
4.
5.
6.

Юноши и девойки мл. възраст
Юноши и девойки ст. възраст
Младежи и девойки
Мъже и жени
големи от

– 11-12 години;
– 13-14 години;
– 15-16 години;
– навършили и по17 години.

V. УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ В МЕРОПРИЯТИЯ НА БФСБ
Чл.18 (1) Участието на състезатели в мероприятията на БФСБ се
уреждат от Нормативни изисквания за провеждане на държавни
първенства, турнири и купи, администрирани от БФСБ и Правилника
на FIG.
VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19 (1) Правилникът за статута на спортисти аматьори и спортистите
професионалисти на БФСБ се приема в изпълнение на чл. 35, ал. 3 и ал.
4 от ЗФВС и чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ППЗФВС.
Чл.20 (1) БФСБ по смисъла на настоящия Правилник е юридическо
лице, сдружение с нестопанска цел на спортни клубове и лицензирано
от ММС въз основа на ЗФВС.
Чл.21 (1) Състезател по смисъла на настоящия Правилник е състезател
по скокове на батут, който е картотекиран в БФСБ от името на
определен СК.
Този Правилник е приет от Управителния съвет на БФСБ с
Решение № 3, Протокол № 5 от 10.12.2003 г. и влиза в сила от
01.01.2004 г.
Последна актуализация: 20 май 2016 г.
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