
 

ПРАВИЛНИК 
 

НА  БЪЛГАРСКАТА  ФЕДЕРАЦИЯ  ПО  ВЕТРОХОДСТВО 
ЗА  ВЪТРЕШЕН ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И 

СПОРТИСТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ВЕТРОХОДСТВО 

1. ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

С този правилник се определят: 

1.1. Регламентира се условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни 

права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по ветроходство. 

1.2. Правилникът определя условията и реда за сключване на договори между състезателите и 

ветроходните клубове по повод на притежаването, упражняването, прехвърлянето и 

предоставянето на състезателните права, и  по договори за трансфер. 

1.3. Правомощия относно прилагането на този правилник имат Управителният съвет на БФВ и 

Дисциплинарната комисия (ДК) на БФВ. 

 

2. ТРАНСФЕРНИ И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 

2.1. Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната 

принадлежност на спортист и правото да се получи трансферна цена. 

2.2. Всяка промяна в притежанието, упражняването и преотстъпването на състезателни права 

подлежи на регистрация в БФВ. Преотстъпване на състезателните права на състезател от 

един клуб в друг се извършва само след писмено съгласие от страна на двата клуба. 

2.3. Състезателните права на юноша/девойка и всички лица по 18 год., могат да се преотстъпват 

от един клуб на друг, като преотстъпването се извършва чрез подписване на писмено 

съгласие между отдаващия и приемащия клуб, както и изразено писмено съгласие на 

състезателя и на неговите родители (попечители). 

 

3. ТРАНСФЕРНИ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална   заверка на подписите и 

се вписват в регистъра за трансферите на БФВ. 

3.2. Към договорите за трансфер на състезателни права на състезател, картотекиран от български 

ветроходен клуб и по които страна е български ветроходен клуб, се прилага българското 

законодателство. 

3.3. Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните. 

3.4.  Таксата към БФВ за извършен трансфер през състезателния сезон е в размер на 100 (сто) 

лева., и е дължима от клуба в който се трансферира и картотекира състезателя. 

3.5. Трансферът на състезателни права, при наличие на подписан трудов договор между 

състезателя и спортния клуб, който прехвърля правата, се извършва с писменото съгласие на 

състезателя, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. 

3.6. Спортният клуб, който прехвърля или предоставя състезателните права не отговаря за 

състезателната способност на състезателя, освен ако се е задължил за това, и то само до 

размера на трансферната цена. 

 

4. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФВ 

 

4.1. Управителния съвет разглежда всички спорни въпроси, свързани с извършване или отказ за 

извършване на трансфер на състезатели. 

4.2. Управителния съвет може да спира състезателните права за срок до 12 (дванадесет) месеца. 

4.3. Решенията на УС подлежат на преразглеждане от общото събрание на БФВ, само по 

отношение на тяхната законосъобразност и за съответствието им с Устава. 



 

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

5.1. За неуредените с настоящия правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство, Устава на БФ Ветроходство, както и нормативните документи на 

Международната федерация по ветроходство (ISAF). 

5.2. Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет на БФВ. Решенията 

на Управителния съвет на БФВ по всички въпроси, възникнали във връзка с предоставянето, 

прекратяването, отнемането, трансфера и преотстъпването на състезателни права са окончателни 

и не подлежат на обжалване. 

5.3. Този правилник е приет от Управителен съвет на БФВ на 7 декември 2015 година. 

 

 

БФ ВЕТРОХОДСТВО 


