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Правилник 
за правата и задълженията на спортистите аматьори, 
спортистите професионалисти и спортните съдии в БФАРР 

 
 

1.  ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

1.1  Настоящият правилник определя статута на лицата, участващи в тренировъчната 
и спортно-състезателна дейност – състезатели-аматьори, състезатели-
професионалисти и спортни съдии, както и основните положения за трансфер на 
състезателни права в системата на Българска Федерация по Акробатичен 
Рокендрол (БФАРР). 

1.2  Управителните съвети на спортните клубове-членове на БФАРР изготвят 
предложения за картотекиране на състезателите за съответната спортно-
състезателна година; 

1.3  Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по смисъла на чл. 
11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и 
спорта (ППЗФВС); 

1.4  Картотекирането се извършва въз основа на ясно изразено в писмена форма 
желание на съответното физическо лице да бъде картотекирано към даден клуб; 

1.5  Картотекирането на лица на възраст под 18 години се извършва при спазване 
разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството. 

1.6 БФАРР води регистър на картотекираните състезатели по спортни клубове. 

1.7  Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи се в документа 
му за самоличност или акта за раждане. 

1.8  БФАРР издава на картотекираните лица официален документ – състезателна 
книжка, която съдържа данните от документа за самоличност или акта за 
раждане, актуална снимка на спортиста и класирания на турнири в които е 
участвал. 

1.9  Състезателната книжка за правоучастие се заверява ежегодно при заплащане на 
такса за картотекиране, определена с решение на Общо Събрание за съответната 
календарна година. 

1.10  БФАРР може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за 
определен период от време или окончателно. 

1.11  Мерките по точка 1.10 се налагат:  
 

      (а) по инициатива на БФАРР при констатирани нарушения на: 
ЗФВС и нормативните документи, регламентиращи системата на спорта в 
Република България; устава на БФАРР; настоящия правилник; наредбите, 
регламентиращи дейността на федерацията; решенията на органите на същата; 
учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес. 
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(м) има право да бъде включван в състава на националния отбор в зависимост от 
постигнатите спортно-технически резултати в съответствие с критериите и 
нормативите на БФАРР. 

(б) по мотивирано предложение от страна на: 
спортния клуб, притежаващ състезателните права на спортиста; председателя на 
Националната комисия за допингов контрол и/или Световната Федерация по 
Акробатичен Рокендрол в случаите, предвидени в техните правила. 

1.12 Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват: 

(а) по взаимно съгласие; 
(б) при писмено изразено желание на картотекираното лице; 
(в) с изтичане срока на картотекиране; 
(г) при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното  лице; 
(д) при заличаване регистрацията на спортния клуб. 

 
 
2.  СПОРТИСТИ  АМАТЬОРИ 
 

2.1 Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или 
чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република 
България. 

2.2      По предложение на спортен клуб, член на БФАРР, Федерацията предоставя 
състезателни права и картотекира състезатели-аматьори. 

2.3       Състезателят-аматьор извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност     
без това да е основна професия за него и има следните права и задължения: 

(а) спазва принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния 
кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение; 
(б) не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в 
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си 
постижения; 
(в) спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва престижа на 
акробатичния рокендрол; 
(г) спазва общозадължителните актове нa Световната Федерация по Акробатичен 
Рокендрол (WRRC), уреждащи участието в тренировъчнта и състезателната 
дейност на всички равнища; 
(д) подлежи на задължителни начални, периодични и предсъстезателни 
медицински прегледи; 
(е)  изпълнява и спазва решенията на органите на БФАРР; 
(ж) изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигане на определени 
спортни резултати; 
(з) писмено заявява своето желание да получи състезателни права към съответен 
клуб, член на БФАРР; 
(и) състезава се само от името на клуба, към който е картотекиран; 
(й) до края на текущата календарна година уведомява писмено за желанието си 
да прекрати състезателните си права към съответен спортен клуб; 
(к) носи отговорност за предоставеното му имущество и материално-технически 
средства; 
(л) води системна тренировъчна дейност и участва в състезанията от държавния 
и международния спортен календар; 
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3. СПОРТИСТИ  ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

3.1  Право да бъдат картотекирани като състезатели-професионалисти имат 
български граждани или чужди такива с право на дългосрочно пребиваване в 
Република България. 

3.2     Състезателят-професионалист извършва тренировъчна и спортно-състезателна 
дейност по договор със съответния спортен клуб срещу възнаграждение. 

3.3 Договорът между спортиста-професионалист и спортния клуб се сключва 
задължително в писмена форма и включва клаузи относно срока на договора, 
възнаграждението на спортиста, застраховането и медицинското осигуряване на 
спортиста, условията и реда за прекратяване на договора, включително при 
трансфер, обезщетенията, дължими от неизправната страна. 

3.4       Състезателните права на спортистите-професионалисти се упражняват за срока   
на сключения договор. 

 
4. ТРАНСФЕР  НА  СЪСТЕЗАТЕЛНИ  ПРАВА 

 
4.1       Условия за трансфер на състезателни права: 
 

(а) състезателните права на спортист се прехвърлят от клуба, към който е 
картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който 
спортистът променя своята клубна принадлежност; 
(б) състезателните права на спортист могат да се преотстъпват от един спортен 
клуб на друг за определен период от време в рамките на спортно-състезателната 
година; 
(в) прехвърлянето/преотстъпването на състезателни права се извършва след 
предварително писмено съгласие на спортиста; 
(г) договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на 
подписите; 
(д) към договорите за трансфер на състезателни права се прилага българското 
законодателство. 

4.2       БФАРР води трансферен регистър, в който вписва договорите за трансфер на   
спортисти между клубовете-членове на Федерацията. В БФАРР се съхраняват 
копия на сключените договори за трансфер. 

4.3 Трансферната цена е предмет на свободно договяране между страните, но не 
може да бъде по-ниска определената във Финансовата наредба на БФАРР. 

4.4  Спортният клуб, който прехвърля или предоставя състезателни права не 
отговаря за състезателната способност на състезателя. 

4.5         Спортните клубове внасят 10% от трансферната цена по сметка на БФАРР като 
картотекирането на съответния състезател става при представяне на копие от 
платежното нареждане за извършения превод в полза на Федерацията. 
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физическото възпитание и спорта (ПМС № 151 от 11.07.2003 г.). 

5. СПОРТНИ  СЪДИИ 
 

5.1  Правоспособен съдия е този, който е издържал съдийски изпит на WRRC и на 
БФАРР и съдийските му права не са отнети. 

5.2          Съдия, който не е посещавал семинар на БФАРР по въпросите на съдийството в 
рамките на две календарни години, губи съдийските си права до посещението на 
такъв семинар и провеждането на едно паралелно съдийство. 

5.3       Съдия, който не е съдийствал повече от две календарни години на турнир в 
рамките на БФАРР, няма право да съдийства преди да е посетил съдийски 
семинар на БФАРР и да е провел едно паралелно съдийство. 

5.4           Активни състезатели-съдии не могат да бъдат включени в наряди, ако участват в 
дадения турнир (турнир с няколко състезателни категории). 

5.5 Съдията е длъжен да бъде обективен и делови. 

5.6         Всеки съдия оценява независимо от другите съдии, на индивидуален съдийски 
фиш. 

5.7         Съдията е длъжен, след като е поел наряд (да участва в съдийската комисия) за 
даден турнир да направи необходимото, за да се яви в определения ден, един час 
на място преди началото на турнира и задължително да носи официално облекло. 

5.8         Съдия, определен да участва в наряд (съдийска комисия) за даден турнир има 
право да: 

(а) получи определеното във финансовата наредба възнаграждение за участието 
си в турнира; 
(б) получи навреме от Главния съдия на турнира необходимите за неговата 
дейност съдийски фишове; 
(в) му бъдат осигурени подходящо място и условия за изпълнение на 
задълженията (да не се допуска натрупване на зрители или състезатели около 
него и други пречещи фактори); 
(г) не дава обяснение на състезатели, треньори и ръководители на отбори за 
своето съдийство; 
(д) участва в съдийските семинари, организирани от БФАРР; 
(е) получава всички промени в нормативните документи на БФАРР, отнасящи се 
до изпълненито на задълженията му; 
(ж) участва във всички семинари, работни срещи и други мероприятия на БФАРР 
и нейните органи, които се отнасят до системата за оценяване, турнирната 
дейност и други въпроси, отнасящи се до изпълнението на неговите задължения; 
(з) повишава квалификацията си чрез участие в квалификационни мероприятия 
на БФАРР и да се явява на изпит за съдийски права за по-висок състезателен 
клас. 

 
 
6. ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
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6.2 Спортната състезателна година е съответната календарна година. 

6.3   Клубовете членове на БФАРР до края на всяка календарна година следва да 
представят своите предложения за картотекиране на спортисти за следващата 
спортно състезателна година. 

6.4  Настоящият правилник е утвърден от Общо Събрание на 05.06.2005 г. 
Актуализиран на Общо Събрание на 05.09.2009 г. 
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