БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
ПРАВИЛНИК
ЗА СТАТУТ НА СПОРТИСТИТЕ – АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящия правилник се урежда статутът на спортистите – аматьори и професионалисти,
участващи в тренировъчна и състезателна дейност на Българска федерация по катерене и
алпинизъм (БФКА).
РАЗДЕЛ I. КАРТОТЕКИРАНЕ
Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице,
придобиващо статута на спортист. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста
да участва в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с
това участие имуществени и не имуществени права. Спортистът е длъжен да се състезава само
от името на клуба, към който е картотекиран. Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.
Чл.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.
Чл.2. Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да
бъде картотекирано.
Чл.3. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по определен
вид спорт при спазване на разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството.
Чл.4. Картотекирането се извършва от БФКА по предложение на членуващ в нея спортен клуб.
Чл.5. БФКА води регистър на картотекираните състезатели.
Чл. 6. Спортистът удостоверява правото за участие в тренировъчната и спортносъстезателната
дейност на БФКА с документа за самоличност.
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Чл. 7. Срокът за картотекиране е през цялата година, но преди първото състезание, в което
спортистът ще участва.
Чл.8. Спортно-състезателната година в леденото катерене и ски-алпинизма е от 1-ви декември на
текущата година до 30-ти април на следващата година, в алпинизма и спортното катерене – 1-ви
януари до 31-ви декември на текущата година.
Чл. 9. Спортистът е длъжен да се състезава от името на клуба, в който е картотекиран.
Чл. 10. БФКА може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен
период от време или окончателно. Мерките по предходното изр. се налагат:
1. По инициатива на БФКА при констатирани нарушения на:
а/ Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане на закона за
физическото възпитание и спорта и нормативните актове, регламентиращи спортната дейност в
Република България;
б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на управителните органи,
регламентиращи дейността на федерацията;
в/ тренировъчната и състезателната дейност.
2. По мотивирано предложение от страна на:
а/ спортният клуб, който с картотекирането е предоставил състезателни права на спортиста;
б/ изпълнителния директор на Антидопинговия център.
Чл. 11. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. с изтичане срока на картотекиране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб;
6.прекратяване на членство на спортният клуб в БФКА.
Чл.12. При обединяването на два и повече спортни клуба на територията на едно населено
място, освободените спортисти могат да променят клубната си принадлежност и да получат
състезателни права от името на друг спортен клуб по техен избор.
Чл.13. При разделянето на един спортен клуб на два или повече клуба, всеки спортист може да
промени клубната си принадлежност, като писмено заяви своето желание за кой спортен клуб
иска да получи състезателни права.
Чл.14. Картотекирането в случаите по чл. 10 и чл. 11 се извършва в срок до 10 дни от
извършването на промяната и в съответствие с изискванията на този правилник.
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Чл.15. Спортен клуб, картотекирал състезател в БФКА е отговорен за:
/а/ необходимите застраховки на състезателя
/б/ необходимите медицински прегледи съгласно Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на
задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица,
упражняващи физическо възпитание и спорт.
Чл.16. Срокът за заплащане на картотеката е 31-ви декември на настоящата година, а размерът
се определя ежегодно от УС на БФКА.

РАЗДЕЛ II. СПОРТИСТИ – АМАТЬОРИ
Чл.17. Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна
дейност, но за тях това не е основна професия.
Чл.18. Спортистите аматьори се състезават в следните възрастови групи:
/1/ Алпинизъм и ледено катерене:
мъже и жени – над 18 години.
/2/ Спортно катерене:
− мъже и жени – над 16 г. включително. Допуска се участие на деца до 16г. по изключение само след представяне на декларация за съгласие от родители (настойници) и треньор.
− деца, юноши и девойки:
• 1 група – момчета и момичета до 7 години
• 2 група - момчета и момичета 8-9 години
• 3 група - момчета и момичета 10-11 години
• 4 група - момчета и момичета 12-13 години
• 5 група – юноши и девойки 14-15 години
• 6 група – юноши и девойки 16-17 години
• 7 група – юноши и девойки 18-19 години
/3/ Ски-алпинизъм
- мъже и жени – над 21 г. включително, навършени в рамките на състезателни сезон
- юноши и девойки старша възраст – 18-20 г. включително, навършени в рамките на
състезателни сезон
- юноши и девойки младша възраст –15 -17 г. включително, навършени в рамките на
състезателни сезон
- деца – 10-14 г. включително, навършени в рамките на състезателния сезон.
Чл.19. Спортист аматьор може да бъде картотекиран за различните спортове от различни
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клубове.
Чл.20. Спортистът аматьор може да сключва договор със спортния клуб за спортно развитие и
квалификация, но не може да получава възнаграждение. Договорът за лицата под 18 години се
сключва за срок, който не може да надхвърли годината на навършване на неговото пълнолетие.
/1/ Договорът на лицата под 14 години се подписва от родителите или настойниците.
/2/ Лицата между 14 и 18 години могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност по
договор, подписан от тях и приподписан от родителите или попечителите.
Чл.21. Спортистите аматьори, които са редовни ученици, ако през учебната година се преместят
да учат в друго населено място поради промяна в местоживеенето на семейството или по други
причини, свързани с тяхното образование, при изявено желание имат право веднага да получат
състезателни права от името на местен спортен клуб, ако има такъв.
Чл.22. Спортист аматьор при постъпване във висше училище може да запази клубната си
принадлежност, регистрирана преди приемането му за редовен студент. Въз основа на писмено
изразено желание пред студентски спортен клуб той може да бъде картотекиран и да получи
състезателни права от името на студентския спортен клуб за времето до семестриалното
завършване на обучението си.
Чл.23. Спортистът аматьор е длъжен да:
1. спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за спорта и
Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в тренировъчната и
състезателна дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
3. спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва престижа на БФКА;
4. спазва общозадължителните актове на Международната федерация по катерене и
алпинизъм /UIAA /, Международната федерация по ски-алпинизъм /ISMF/, Международната
федерация по спортно катерене /IFSC/, уреждащи участието в състезателната дейност на
международно ниво;
5. преминава задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
6. изпълнява и спазва решенията на управителните органи на БФКА;
7. изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигане на определени спортни
резултати;
8. води системна тренировъчна дейност и да участва в състезания от държавния и международен
спортен календар на БФКА;
9. се състезава от името на спортния клуб, към който е картотекиран;
10. уведоми писмено до началото на спортно-състезателната година за желанието си да прекрати
състезателните си права към съответния спортен клуб;
11. носи отговорност за предоставеното му имущество и спортни уреди и пособия.
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Чл. 24. Спортистът аматьор има право:
1. да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от постигнатите спортнотехнически резултати в съответствие с критериите и нормативите на БФКА;
2. да получава награди за постигнати високи спортни резултати;
3. да бъде стимулиран с парични и предметни награди за постигнати високи спортни резултати,
за спазване на принципите на честната игра и проявен висок спортен морал, и ако не му са
налагани наказания при провеждане на тренировъчната и състезателната дейност;
4. да получи средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и състезателна
дейност, както за застраховки и медицинско обслужване, ако не му са налагани наказания при
провеждане на тренировъчната и състезателната дейност;
5. да му се съдейства за предоставяне на специални условия за осигуряване на възможност за
съчетаване на училищните или войсковите задължения с тренировъчната и състезателната
дейност;
6. да получи помощ за социална и професионална интеграция.
РАЗДЕЛ IІI. СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл.25. (1) Спортистите професионалисти извършват тренировъчна и състезателна дейност по
договор срещу възнаграждение.
(2) 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 осигураване на спортиста;
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;
5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
Чл.26. (1) Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока на
договора за възнаграждение.
(2) Спортист професионалисти с прекратен договор за възнаграждение самостоятелно определя
към кой спортен клуб да бъде картотекиран.
Чл.27. (1) Състезателни права на спортист професионалист могат да се преотстъпват от един
спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на спортно-състезателната година,
като преди срока за подаване на заявка за съответното състезание 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 професионалист.
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IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият правилник е задължителен за всички клубове, членове на БФКА и за техните
състезатели.
§2. Решаването на спорове, налагането на наказания и всички неконкретизирани и неуредени в
настоящия Правилник въпроси става с решение на УС на БФКА.
§.3 Настоящият Правилник е приет от Управителния съвет на БФКА на заседание на 04.12.2003
г., допълнен и изменен на 10.05.2016г.
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