
 

 

ПРАВИЛНИК 
 

НА  БЪЛГАРСКАТА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ВЕТРОХОДСТВО ЗА  
КАРТОТЕКИРАНЕ  НА  СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

 

1. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

С този правилник се определят: 

 

1.1. Статутът на състезателите аматьори и състезателите професионалисти, участващи в 

тренировъчната и спортно-състезателната дейност по ветроходство. 

1.2. Редът и условията за картотекиране на състезателите по ветроходство. 

 

2. СТАТУТ  НА  СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  АМАТЬОРИ  ПО  ВЕТРОХОДСТВО 

 

2.1. 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. 

2.2. Състезателят аматьор: 

 Спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за 

спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение. 

 Не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната и 

състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения. 

 Спазва ветроходната етика и морал и опазва престижа на спорта. 

 Спазва Състезателните правила по ветроходство на Международната Федерация по 

ветрходство. 

 Подлежи на задължителни начални,  периодични и  предсъстезателни медицински 

прегледи. 

 Изпълнява и спазва решенията на органите на спортната федерация. 

2.3. Състезателите аматьори не могат да получават възнаграждение освен средствата, необходими 

за покриване на разходите по извършваната от тях спортно-състезателна и тренировъчна 

дейност. 

 

3. СТАТУТ  НА  СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ  ПО  ВЕТРОХОДСТВО 

 

3.1. 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. 

3.2. Състезателят професионалист извършва тренировъчната и спортно-състезателната дейност по 

трудов договор. 

3.3. Състезателят професионалист: 

 Спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за 

спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение. 

 Не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната и 

състезателната дейност с цел повишаване на спортните си постижения. 

 Спазва ветроходната етика и морал и опазва престижа на спорта. 

 Спазва Състезателните правила по ветроходство на Международната Федерация по 

ветрходство. 

 Подлежи на задължителни начални,  периодични и  предсъстезателни медицински 

прегледи. 

 Изпълнява и спазва решенията на органите на спортната федерация. 

3.4. Състезателят професионалист извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност от 

името на спортния клуб, с който е сключил трудов договор или договор с нотариална заверка 

на подписите. 

3.5. С договорите по чл.3.4 следва да се уговорят: 



 Условията и реда за трансфер. 

 Допълнителното обществено осигуряване, застраховането и медицинското 

осигуряване на състезателя професионалист. 

 Обезщетението, което се дължи от неизправната страна. 

 

4. КАРТОТЕКИРАНЕ  НА  СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

4.1. Картотекирането на състезатели се извършва от БФВ по предложение формуляр по образец – 

Приложение № 1, подадено от спортен клуб, който е член на БФВ. Към предложението се 

прилагат снимки на всички състезатели на цифров носител  (CD, DVD, преносима памет, др.). 

4.2. Картотекирането на състезателите се извършва от 01 до 31.12 всяка година и важи до 31.12 на 

следващата година. 

4.3. Картотекирането се извършва срещу такса от 5 лв. за състезатели до 18 г. и такса от 10 лв. за 

състезатели над 18 г., която се заплаща от клуба или от състезателя.  

4.4. При картотекирането на състезателя се издава карта с холограмен стикер. При подновяване на 

картотекирането за следваща календарна година, клубът или състезателя заплаща само такса 

за холограмен стикер за съответната година. 

4.5. Картотекиране на състезатели по време на състезателния период след 31.12 се допуска при 

положение, че състезателите не са били членове на други спортни клубове през предходната 

година, членството им в друг спортен клуб е прекратено или е извършен трансфер на 

състезателни права между спортни клубове. Картотекирането може да се извърши най-късно 

в деня преди провеждане на първата гонка от проявата, в която състезателят ще участва за 

първи път. 

4.6. Картотекиране на състезатели след 31.12 се извършва срещу заплащане на такса за 

картотекиране в размер на 20 лв. на състезател. Това не се прилага при първоначално 

картотекиране на нов състезател, който никога преди това не е бил картотекиран. Таксата 

трябва да бъде заплатена преди провеждане на първата гонка от проявата, в която 

състезателят ще участва за първи път. 

4.7. Картотекирането има срок до 31.12 за съответната година. 

4.8. БФВ заверява списък на картотекираните състезатели на всеки клуб и го публикува в 

уебстраницата на федерацията. Със списъка на картотекираните състезатели, с документа за 

самоличност и членската карта се установява правото на състезателя за участие в 

тренировъчната и спортно-състезателната дейност. 

4.9. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по ветроходство 

при спазване на разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството, след подписване 

на декларация – Приложение №2 от неговите родители /настойници или попечители/. 

4.10. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност могат да бъдат 

спрени, отнети или прекратени от БФВ по предложение на: 

 Спортния клуб, по предложение на който е извършено картотекирането. 

 Председателя на комисията за допинг контрол. 

 Меджународните спортни организации по ветроходство, в случаите, предвидени в 

техните правила. 

 Българския олимипйски комитет по отношение на състезатели по олимпийски 

спортове 

 Управителния съвет на БФВ 

4.11. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от 

картотекирането, могат да бъдат  спрени или отнети при констатирани нарушения на: 

 Закона за физическото възпитание и спорта и тази наредба 

 Учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес 

 Устава на съответната спортна организация 

4.12. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност, произтичащи от 

картотекирането се прекратяват: 

 По взаимно съгласие между състезателя и клуба, в който той е картотекиран 

 При писмено изразено желание на картотекирания 

 При прекратяване на членството в спортния клуб, в който състезателят е картотекиран 

 При прекратяване на дейността на спортния клуб, в който състезателят е картотекиран 

 При смърт 

 С изтичане на срока на картотекиране 

4.13. Всички обстоятелства, свързани с картотикарането се вписват в специален регистър, който се 

води от БФВ. 

4.14. Състезателите професионалисти по ветроходство могат да се сдружават в професионални 

организации с цел: 



 Установяването на общи стандарти на работа 

 Защита на общи интереси 

 Сключване на групови застраховки 

 Създаване на гаранционен фонд за обезщетяване и други парични фондове за 

подпомагане на своите членове. 

4.15. Състезателят е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е картотекиран. 

4.16. Състезател картотекиран в един спортен клуб за календарна година, може да премине и бъде 

картотекиран в друг клуб, само когато двата клуба изрично декларират своето съгласие и е 

спазен правилника за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права на 

спортистите аматьори и спортистите професионалисти към БФВ. 

 

5. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

5.1. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници за картотекиране на 

състезатели. 

5.2. Неуредените от този правилник въпроси се решават от Дисциплинарната комисия към БФВ и 

от Управителния съвет на БФВ. 

5.3. Решенията на Управителния съвет на БФВ по всички въпроси, възникнали във връзка с 

картотекирането на състезатели са окончателни и не подлежат на обжалване. 

5.4. Този правилник е приет от УС на БФВ на 7 декември 2015 година.  

 

 

БФ ВЕТРОХОДСТВО 


