ПРАВИЛНИК
НА БФ БИАТЛОН ЗА РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ
НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ И
СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Чл. 1. С настоящия Правилник се определя реда за трансфер, както и реда
на преотстъпване на състезателни права на спортисти аматьори и
спортисти професионалисти в областта на спорта „Биатлон”.
Условия и ред за трансфер и преотстъпване на състезателни права на
спортистите, картотекирани в БФБиатлон.
Промяна на клубна принадлежност, прехвърляне на състезателни
права и правила за трансфер
Раздел І
Клубна принадлежност на спортистите при обединение, разделяне и
разформироване на клубове и отбори
Чл.2. Картотекираните спортисти в БФ Биатлон могат да се състезават през
една спортно-състезателна година от името на само един спортен клуб по
биатлон, независимо къде живеят, учат или работят, освен в някои случаи
изрично уредени с настоящия правилник.
Чл.3.(1) При обединение на два или повече клуба, състезателите, които
остават в новия обединен клуб получават състезателни права, от негово име
като представящ ги в картотеката на БФ Биатлон.
(2) Нерегистрираните в новия клуб състезатели, придобиват права от името
на друг, по техен избор клуб, при спазване на условията на настоящия
правилник, без да се иска съгласието на клуба, в който досега са се
състезавали.
Чл.4. Ако един клуб се раздели на два или повече клуба, то неговите
състезатели получават права от името на един от отделилите се спортни
клубове, при спазване на останалите условия на настоящия правилник.
Чл.5. При условие, че клуб по биатлон не развива спорта за определен пол
или възрастова група към които спада конкретен състезател, то същия

придобива състезателни права от името на друг избран от него клуб, след
преценка и разрешение от БФ Биатлон.
Раздел ІІ
Клубна принадлежност и прехвърляне на състезателни права за ученици
и студенти.
Чл.6. Състезателите – ученици, които в течение на дадена учебна година се
преместят в ново училище, от друго населено място, поради промяна на
местоживеенето на семейството, придобиват веднага състезателни права от
името на нов клуб. Състезателите над 18 г, както лица под 18 г, непълнолетни
(от 14 до 18 г.) и малолетни под 14 г., в лицето на своите родители/настойник,
са задължени да уведомяват писмено клуба от който са упражнявали
състезателните си права, че преминават в друг клуб и копие от това
уведомление се изпраща до БФ Биатлон.
Чл.7. Ученици постъпили в спортно училище придобиват състезателни права
от името на избран от тях клуба, на територията на който се намира
училището.
Чл.8.(1) Състезателите-ученици завършили курса на редовното си обучение в
общообразователните или спортни училища, могат да добият състезателни
права от новата спортно-състезателна година от името на друг клуб, след
разрешение на клуба от името на който са се състезавали до завършването си.
(2) Разрешението по предходната алинея се изисква само, ако приемният клуб
се намира в същото населено място, където са се установили да живеят или
работят съответните състезатели.
(3) За издаване на разрешение, отдаващия клуб може да предяви претенция за
изплащане на компенсационна трансферна сума.
Чл.9. Състезатели приети за редовно обучение в учебни заведения с прием
над средно образование (висше, полувисше и др.) могат да запазват правата
си в клуба от името на който са се състезавали до момента на постъпването
им в съответното учебно заведение или по техен избор придобиват права за
студентски клуб по биатлон, членуващ в БФ Биатлон, без съгласие на
досегашния клуб.
Чл.10 . Преминаването на тези състезатели при посочените условия, може да
стане от деня на записването им, до приключване на последния семестър от
редовното им обучение.
Чл.11. Състезатели, напуснали, прекъснали или завършили образованието си
могат да променят клубната си принадлежност по реда на раздела, третиращ
състезателните права в този правилник, с молба до приемащият клуб, като

последния може да заплати компенсационна трансферна сума ако има такава,
на отдаващия клуб в който са се състезавали до момента на постъпването им
в съответното учебно заведение.
Чл.12. Независимо от членството си в различните клубове по биатлон,
състезателите студенти имат право да се състезават в студентските
първенства, от името на ВУЗ, в който учат.
Раздел III
Прехвърляне на състезателни права и правила за трансфер
Чл.13.(1) Състезателните права на спортист могат да се прехвърлят от клуба,
където е картотекиран и от чието име се състезава на друг клуб, вследствие на
което състезателят променя клубната си принадлежност.
(2) Прехвърлянето може да стане с разрешението на първоначалния
(отдаващия) клуб по биатлон или чрез възмезден договор за трансфер,
сключен между двата клуба по биатлон (отдаващ и приемащ).
(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателните права на
спортистите се извършва след като той или законният негов представител
(родители, попечители, настойник) даде писмено съгласието си.
(4) При прехвърляне или преотстъпване на състезателните права на лице,
което в продължение на най-малко две (2) и повече години е упражнявало
състезателните права за клуба, от който е картотекиран (отдаващия клуб),
приемащият клуб е длъжен да заплати на клуба от който е картотекиран
състезателя компесационна трансферна сума, договорена между двата клуба.
Чл.14.(1) При желание за преминаване от един клуб в друг, състезателите или
законните им представители (в случаите на малолетни и непълнолетни
спортисти), са задължени да подадат писмена молба до клуба който напускат,
най-малко един месец преди посочените в Наредбата дати за картотекиране.
Извън посочения срок, молби се подават и разглеждат в изрично посочените
хипотези (за ученици и студенти) в настоящият и раздела за състезателните
права.
(2) Спортният клуб, който състезателят желае да напусне, в срок от 14 дни
след получаване на молбата, следва да уведоми писмено БФ Биатлон за
становището си по молбата за промяна на клубната принадлежност на
състезателя.
(3) Независимо от това, дали е получено или не мнението на досегашния
клуб, УС на БФ Биатлон постановява решение, с което прехвърля правата на
състезателя или отказва прехвърлянето.

(4) УС на БФ Биатлон може да откаже трансфер на състезател в друг клуб по
биатлон, когато по отношение на него има подаден сигнал от клуб който го е
картотекирал по общия ред.
(5) При наличие на валидно сключен договор за трансфер, страните по него го
представят за вписване и картотекиране в БФ Биатлон, заедно с писменото
съгласие на спортиста, чиито права се трансферират.
Чл.15. Всеки състезател има право, да подаде молба за прекратяване на
състезателните си права към даден клуб по биатлон. При условиe, че клубът
не е взел отношение по молбата съответните състезателни права към този
клуб се прекратяват служебно след тримесечен срок и състезателят може да
бъде картотекиран, по избор от друг клуб.
Чл.16. Състезатели, неполучили разрешение за преминаване в друг клуб,
могат да бъдат картотекирани от името на новия клуб, след изтичане на
спортно състезателната година и ако нямат наложена санкция с мярка
отнемане на състезателни права.
Раздел IV
Международен трансфер на състезателни права
Чл.17.(1) С договор за международен трансфер, спортен клуб се задължава да
прехвърли или предостави на чуждестранен клуб състезателните права на
състезател срещу определена цена.
(2) С договорът за международен трансфер се уреждат трансферни
отношения с международен елемент.
(3) За международния трансфер на състезателни права се прилагат съответно
правилата за вътрешния трансфер, посочени в предходния раздел, освен ако в
този раздел на правилника няма предвидена специална уредба за определени
хипотези.
Чл.18. Състезателите нямат право да сключват трансферни договори с
международен елемент и да дават съгласие за сключване на такива договори
без изрично писмено съгласие на клуба по биатлон от името на който са
картотекирани и упражняват състезателните си права и без санкцията на БФ
Биатлон.
Чл.19. Състезатели, включени в националните отбори по биатлон, сключващи
договори с чуждестранни спортни клубове са задължени да участват в
подготовката и провеждането на първенствата от международния спортен
календар на БФ Биатлон и изпълнението на това задължение се обезпечава с
включването на изрична клауза в договора за трансфер.

Чл.20. Състезатели трансферирани в чуждестранен клуб не могат да сключват
личен договор с него за срок по дълъг от една спортно-състезателна година.
Чл.21. Състезателите, които са наказани с временно или постоянно отнемане
на състезателните им права не могат да сключват договор с чуждестранна
спортна организация.
Чл.22. Състезатели, които учат в чужбина могат да променят клубната си
принадлежност при следните условия:
1. Писмено разрешение от името на клуба по биатлон, от който са били
картотекирани и са упражнявали състезателните си права преди да заминат в
чужбина и копие от това разрешение до БФ Биатлон;
2. Състезателят да е изпълнил договора си с клуба, ако има такъв;
Чл.23.(1) Договорът за трансфер на състезателни права може да съдържа
клаузи, уреждащи специфични условия на трансфер относно участието на
състезателите в националния отбор по биатлон на България, трябва да има
клаузи за възможност спортиста да участва на Олимпийски игри или на
Световни и Европейски първенства за Република България за съответната
възрастова група и условията за преотстъпването по времетраенето на
договорните отношения.
(2) Разходите на състезателите за транспорт и стимули при повикване за
участие в подготовката и състезанията на националния отбор са за сметка на
чуждестранната спортна организация и се предвиждат в специална клауза в
договора за трансфер.
Раздел V
Етични задължения на състезателя
Чл.24. Състезателят е длъжен при упражняване на спортно състезателната си
дейност:
1. Да спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния
кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение при
провеждане на състезания и ползване на спортни обекти;
2. Да не употребяват допингови средства и не прилагат забранени методи в
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си
постижения;
3. Да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;

4. Да спазват общозадължителните актове на Международния съюз по
биатлон уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност по
биатлон на всички равнища;
5. Да се подлагат съзнателно на начални, периодични и предсъстезателни
медицински прегледи;
6. Да изпълняват разпоредбите на нормативните документи и решенията на
БФ Биатлон;
7. Да изпълняват съзнателно и целенасочено спортно-техническите
изисквания с оглед постигане на заложените в тренировъчните планове
спортни резултати.
Преходни заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият правилник е вътрешен нормативен акт на БФ Биатлон и
спазването му е задължително за всички клубове по биатлон – редовни
членове на федерацията.
§ 2. Правилникът отменя всички действащи досега правилници и решения,
отнасящи се до уреждане на правоотношения свързани със състезателни
права, и статута на състезатели по биатлон
§ 3.Решаването на спорове по приложение на този правилник и
конкретизиране на срокове става с Решение на УС на БФ Биатлон, като той
може да делегира тези си права на Дисциплинарна комисия. В тези случаи се
събират административни такси от заинтересованите страни по утвърдена от
БФ Биатлон тарифа.
§ 4. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизането в
сила на правилника, се запазват до изтичане срока на картотеката.
§ 5. Неуредените в този правилник въпроси се решават от УС на БФ Биатлон.
§ 6 Правилникът е приет на Заседание на УС на БФ Биатлон от 09. 06. 2016 г.
§ 6. Правилникът се приема на основание, чл.35, ал.3, чл.35а и чл.35б от
ЗФВС , чл.8, чл.11, ал.3 от ППЗФВС и § 2 от преходните и заключителни
разпоредби на Правилника за приложение на Закона за физическото
възпитание и спорта ( Приет с ПМС № 151 от 11.07.2003 г., ДВ, бр. 64 от
18.07.2003 г., в сила от 18.07.2003 г., изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 54 от 4.07.2006 г.,
в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008 г., в сила от 21.11.2008 г.,
изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г.,
бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.11.2012 г.)

§ 7. Настоящият правилник е приет в заседание на УС па БФВТ с
решение № 2/27.02.2013 г. и влиза в сила след утвърждаването му от

Министъра на физическото възпитание и спорта по реда на чл.8 от
ППЗФВС.

