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Правилник 
за промяна на клубна принадлежност на състезател или 
състезателна двойка, членове на БФАРР 

 
 
1. Състезател/двойка, който иска да смени клубната си принадллежност, подава 
заявление за преминаване в друг клуб до клуба, в който членува (в текста наричан първи 
клуб), което се завежда в клуба или се изпраща по пощата с обратна разписка - фиксира се 
датата на подаване. 
 
2.  Ако първият клуб няма възражение по подаденото заявление, той дава 
положителен отговор на заявлението  в срок от един месец в писмен вид  и процедурата се 
прекратява. 
 
3. Ако първият клуб не е съгласен с преминаването на състезателя/двойката в друг 
клуб, той подава заявление за наказание на състезателя/двойката по точка 3.4.1 от ПОПТ 
до УС на БФАРР, за което информира писмено състезателя/двойката в срок от един 
месец, считан от датата на входиране на заявлението. 
 
4. Наказанието влиза в сила от датата на подаване на заявлението от 
състезателя/двойката да своя клуб (първият клуб). 
 
5. Танцьорът/двойката или новият клуб (в текста наричан вторият клуб) имат право в 
двуседмичен срок да подадат възражение до УС на БФАРР. В този случай Спортният 
Директор на БФАРР е длъжен да проведе консултации между двете страни по спора за 
намиране на общо приемливо решение. Ако такова решение не може да се намери, се 
свиква Арбитражна комисия по процедурата описана в устава на БФАРР, глава шест. До 
решението на Арбитражната комисия наказанието остава в сила. 
 
6. Ако решението е в полза на първия клуб, състезателя/двойката или втория клуб 
имат право да направят писмено възражение до следващото Общо Събрание, което се 
завежда в УС на БФАРР (по пощата с обратна разписка). До решението на следващото 
Общо Събрание наказанието остава в сила, ако срокът на действието му не изтече по-
рано. 
 
7.  Ако не е подадена молба от състезателя/двойката и при наличие на заявление за 
наказание от първия клуб, датата в смисъла на параграф 1  на наредбата се фиксира от 
датата на първия турнир, на който състезателят/двойката участва след напускането на 
първия клуб. 
 
8. Първият клуб може да подаде заявление за наказание на състезателя/двойката, ако 
напускащият/те обявят или участват в индивидуална състезателна двойка и по-рано от 
продължителността на наказанието съгласно параграф 3.4.1 от ПОПТ на БФАРР (което би 
получил при смяна на клуба без разрешението на първия клуб) стане член на друг клуб. В 
този случай срокът започва от датата на заявлението за напускане на първия клуб, а в 
случай че няма такова - от датата на първото турнирно участие след напускането на 
първия клуб. 
 


