ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
чл. 1. Настоящият правилник определя правилата на Българска федерация по биатлон
(БФБ) за недопускане, предотвратяване и санкциониране нарушаването на дисциплината и
реда от страна на картотекирани състезатели, треньори и спортни клубове.
чл. 2. Правилникът определя:
а) видовете нарушения на дисциплината и реда;
б) видовете наказания и реда за тяхното налагане;
в) гаранциите за защита на правата на участващите в спортно-техническия процес
лица.
чл. 3. Правилникът се прилага по отношение на спортни клубове, треньори и състезатели,
картотекирани в клубове, членуващи в БФБ.
чл. 4. Клаузите на Дисциплинарния правилник на БФБ са задължителни за всички
клубове, членуващи във Федерацията, техните ръководители, треньори, състезатели и
привърженици.
чл. 5. (1) Клубовете, техните ръководители, треньори, състезатели и привърженици са
задължени да познават Етичния кодекс на БФБ и да проявяват почтеност, лоялност,
добронамереност и коректно поведение.
(2) Клубовете носят отговорност за поведението на своите ръководители, треньори,
длъжностни лица, състезатели и привърженици.
ГЛАВА ВТОРА
Видове нарушения
чл. 8. Нарушения, за които се налагат наказания по реда на настоящия правилник, са
всички виновно извършени нарушения на устава на БФБ, наредбите и решенията на
управителните органи, регламентиращи дейността на федерацията и етичните норми за
поведение на спортистите.
ГЛАВА ТРЕТА
Видове наказания
чл. 9. Наказанията за констатирани нарушения са:
а) обществено порицание
б) глоба от 200лв до 1500лв
в) предупреждение за изключване от БФ Биатлон;
г) отнемане на спортни, треньорски и съдийски звания и отличия;
д) временно отнемане на състезателни, треньорски, съдийски и
организаторски права за срок до 2 /две/ години;
е) изключване от БФ Биатлон
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Организация на работата на дисциплинарната комисия
чл. 13. Дисциплинарната комисия се назначава от Управителния съвет на БФБ.
чл. 14. (1) Дисциплинарната комисия е в състав от 5 (пет) души – двама спортни съдии с
международна категория, председателя на треньорския съвет, един юрист и представител
на ръководството на БФБ.
(2) Мандатът на Дисциплинарната комисия е с продължителност от 4 (четири)
години и съвпада с мандата на Управителния съвет.
(3) Мандатът на първия състав на Дисциплинарната комисия съвпада с мандата на
действащия към този момент Управителен съвет.
(4) На първото си заседание членовете на Дисциплинарната комисия избират
председател и секретар.
чл. 15. Взетите решения на Дисциплинарната комисия се представят за разгледажене в УС
на БФБ.
чл. 16. УС на БФБ е длъжен в срок до 1 месец от депозиране на решенията на ДК да ги
разгледа на свое заседание и да наложи/откаже налагане на съответните наказания.
чл. 17. (1) Решенията на УС по чл. 16 се изпращат на провинилите се
клубове/състезатели/треньори в 7 (седем) дневен срок от датата, на която са били взети.
Клубовете/състезателите/треньорите са длъжни да преведат наложените им парични
санкции по сметката на БФБ в 14 дневен срок от получаване на съобщението по
предходното изречение.
(2) Клуб, състезател или треньор, който не се е издължил по ал. (1) не се допуска до
участие в следващи състезания.
ГЛАВА ПЕТА
Наказателни процедури
чл. 18. Дисциплинарната комисия заседава по направени писмени доклади (жалби) от
засегнати лица, като може и да се самосезира за всеки отделен случай.
чл. 19. (1) Лицето, срещу което е подадена жалба, се уведомява за иницираната
наказателна процедура.
(2) В 14-дневен срок от получаване на съобщението по предходната алинея лицето,
срещу което е подадена жалба, има право да депозира пред Дисциплинарната комисия
писмените си обяснения.
(3) След изтичане на срока по предходната алинея Дисциплинарната комисия може
да вземе решение за налагане/отказ от налагане на наказание, което се представя в
Управителния съвет заедно с обясненията /в случай че има такива/ на провинилото се
лице.
(4) След като се запознае с решенията на Дисциплинарната комисия,
Управителният съвет приема решение за налагане/отказ от налагане на наказание за всеки
конкретен случай, което съобщава на засегнатите лица по реда на чл. 16.
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(5) Наложените наказания влизат в сила и подлежат на изпълнение от датата на
решението на Управителния съвет.
Заключителни разпоредби
§1. Размерът на паричните глоби се актуализира периодично, в съответствие с растежа на
годишната инфлация и финансовите условия в държавата.
§2. Членовете на Дисциплинарната комисия нямат имунитет и при извършване на
нарушения, подлежат на санкциониране по клаузите на Етичния кодекс на БФБ.
Настоящият Правилник е одобрен от Управителния съвет на Българска федерация по
биатлон на заседание от 28.12.2016г.
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