ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник определя правилата на БФ Таекуон-До ITF за
установяване на дисциплинарните нарушения и налагане на адекватни наказания. Чрез
него се регулират въпросите, свързани с поведението, дисциплината и възпитанието на
състезатели/ки/, треньори, ръководители, съдии и на всяко друго длъжностно лице,
включено в състава на отбор, на Таекуон-До клуб или Спортен клуб, член на БФ ТаекуонДо ITF, относно спазването на нормативните документи на ITF, EITF и БФ Таекуон-До ITF.
Чл. 2. Правилникът се допълва от изискванията на Наредбата за първенства и
турнири по Таекуон-До ITF, Етичния кодекс, Вътрешен правилник на Националния отбор по
Таекуон-До ITF, Правилник за статута на спортистите аматьори и професионалните
спортисти по Таекуон-До ITF, Правилник за вътрешния и международен трансфер, Статута
на съдията по Таекуон-До ITF.
Чл. 3. Прилагането на дисциплинарния правилник се извършва от
Дисциплинарната комисия (ДК) при БФ Таекуон-До ITF.
II. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ
Чл 4. За дисциплинарни нарушения, независимо дали са били санкционирани от
съдиите, виновните лица могат да бъдат наказани според Дисциплинарния правилник.
Чл. 5 При жалба за дисциплинарни нарушения, подадена от Таекуон-До клуб или
спортен клуб, за същата е необходимо да се внесе такса в размер на 100лв.
Чл. 6 При наличие на дисциплинарни нарушения преди, по време или след
мероприятие по Таекуон-До ITF, жалбата или докладът е необходимо да постъпят в БФ
Таекуон-До ITF до 24 часа след завършване на мероприятието на E-mail bft_itf@abv.bg,
като в неработни дни за изпратения доклад или жалба е необходимо да се уведоми
служител на БФ Таекуон-До ITF.
Чл 7. Дисциплинарни нарушения и всички спорни въпроси, извършени по време
на турнирни състезания, изпити, семинари и др. се разглеждат и санкционират по
изискванията на настоящия правилник и нормативните документи на БФ Таекуон-До
ITF от Дисциплинарната комисия и УС на БФ Таекуон-До ITF.
Чл 8. При взимането на решение за писмени жалби и/или доклади за
дисциплинарни нарушения виновната и/или заинтересуваната страна няма право на
участие.

III. НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ
СЪСТЕЗАТЕЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ФУНКЦИЯ В БФ ТАЕКУОНДО ITF ИЛИ СПОРТЕН КЛУБ (РЪКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕН НА УС НА ТАЕКУОН-ДО КЛУБ
ИЛИ СПОРТЕН КЛУБ, СТАРШИ-ТРЕНЬОР, ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР, КОНСУЛТАНТ,
МЕНИДЖЪР, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕВТ И ДР.), КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ КОМИСИИТЕ НА БФ ТАЕКУОН-ДО ITF.
Чл. 9. За отправени вулгарни изрази, обидни думи и/или заплюване, заплахи
и/или неприлични жестове към длъжностно лице и/или състезател и/или служебен
персонал и/или зрители.
Чл. 10 За провокативно-предизвикателно поведение към длъжностно лице и/или
състезател и/или служебен персонал и/или зрители.
Чл. 11 За опит за саморазправа с длъжностно лице и/или състезател и/или
служебен персонал и/или зрители, чрез блъскане, дърпане, спъване, хвърляне по
длъжностни лица или състезател на опасни предмети, вкл. бутилки и други.
Чл. 12 За употреба на физическа сила чрез нанасяне на удари, срещу съдия,
срещу длъжностно лице, и/или зрител и/или служебен персонал, и/или състезател
(когато противоречат на правилата упоменатите в състезателния правилник по
Таекуон-До ITF).
Чл. 13 За изявления с обидни оценки, уронващи престижа на БФ Таекуон-До ITF,
ТК, СК, длъжностни лица и/или състезатели пред медиите, в интернет и социалните
мрежи и др.
Чл. 14 На състезатели, допуснали дисциплинарни нарушения, за които ДК е
наложила наказание „Лишаване от права”, същите се спират от деня на обявяване на
решението от УС на БФ Таекуон-До ITF.
IV. ВИДОВЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ, ДЕФИНИЦИИ
Чл. 15 Мъмрене
Чл. 16 Предупреждение
Чл. 17 Глоба
Чл. 18 Лишаване от права за едно състезание/мероприятие и глоба
Чл. 19 Лишаване от права за две състезания/мероприятия и глоба
Чл. 20 Лишаване от права за една календарна година от състезания/мероприятия
и глоба
Чл. 21 Лишаване от права завинаги

Чл. 22. Наказания налагани от Дисциплинарната комисия на БФ Таекуон-До ITF:
1) Мъмрене – официално изразяване на неодобрение;
2) Предупреждение – официално деклариране на порицание с предупреждението,
ако бъдат извършени други нарушения, санкциите ще са по-строги;
3) Глоба – парична сума в размер до 100 лева.
Чл. 23 Наказания налагани от УС на БФ Таекуон-До ITF:
1) Лишаване от права за едно състезание/мероприятие и глоба – забрана,
наложена за участие в едно мероприятие/състезания, организирано от БФ Таекуон-До ITF
и глоба до 200 лв.
2) Лишаване от права за две състезания/мероприятия и глоба – забрана,
наложена за участие в две мероприятие/състезания, организирани от БФ Таекуон-До ITF и
глоба до 400 лв.
3) Лишаване от права за една календарна година от състезания/мероприятия и
глоба – забрана, наложена за участие в една календарна година от
състезания/мероприятия, организирани от БФ Таекуон-До ITF и глоба до 2000 лв.
4) Лишаване от права завинаги
Чл 24 Клубовете Таекуон-До, състезатели и длъжностни лица, придружаващи
представителен отбор, които въз основа на дисциплинарния правилник са
санкционирани с глоба, са задължени да я заплатят в пълен размер на БФ Таекуон-До
ITF преди следващото мероприятие, но не по късно от седем дни след налагането на
наказанието, в случай че следващата проява е след повече от седем дни от деня на
дисциплинарното провинение.
Чл 25 Заплащането на глобата е възможно да се извърши:
1) в брой на БФ Таекуон-До ITF срещу фактура;
2) с пощенски запис на адреса на БФ Таекуон-До ITF: пощенски код 2700,
Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” 5, партер;
3) чрез банков превод по сметка на БФ Таекуон-До ITF
Чл 26 При случаите на пощенски запис или банков превод в забележка да се
посочи повод на превода – глоба и името на наказания.
Чл 27 Датата на превода на средствата се установява от пощенското клеймо,
положено на разписката. При загубена или унищожена разписка за дата на превода на
средствата се счита денят на получаването им в БФ Таекуон-До ITF.
Чл 28 При издаване на фактура от БФ Таекуон-До ITF за заплатена глоба –
същата да се издава на името на провинилия се: състезател, длъжностно лице и други.
За глобите, наложени на малолетни и непълнолетни състезатели се издава фактура на
името на клуба по Таекуон-До и глобата се дължи от клуба по Таекуон-До клуб.

Чл 29 В случаите, когато наложената санкция – глоба не е изплатена в
посочените по-горе срокове, състезателните права на състезателя и/или треньора
и/или длъжностното лице се спират до изплащане на задължението.
Чл. 30 Таекуон-До клуб или спортен клуб, наказани с глоба в размер над 1000 лв.,
могат да я заплатят в срок до 15 дни от налагането на наказанието.
Чл. 31 В случай че наказанието лишаване от състезателни или длъжностни права
не може да се изпълни до завършването на спортно – състезателната или календарна
година, то изпълнението на наказанието продължава и през следващата спортно –
състезателна или календарна година.
Чл. 32 Длъжностни лица на представителните отбори (ръководители, мениджъри,
треньори, лекар, масажист и др.), наказани с лишаване от длъжностни права, не могат
да присъстват в спортното съоръжение по време на мероприятията администрирани от
БФТаекуон-До ITF, докато тече наказанието им.
Чл. 33 Длъжностно лице на клуб по Таекуон-До или състезател, наказани с
лишаване от длъжностни или състезателни права, не могат да присъстват в спортното
съоръжение по време на мероприятията администрирани от БФТаекуон-До ITF, докато
тече наказанието им.
Чл. 34 За всички провинения на длъжностните лица към отборите и
състезателите, ръководствата на клубовете по Таекуон-До могат да взимат незабавно
отношение, за което уведомяват писмено веднага дисциплинарната комисия.
Чл. 35 Наказанията налагани от Дисциплинарната комисия подлежат на
обжалване пред УС на БФ Таекуон-До ITF.
V. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЦЕДУРИ
Чл. 36 Дисциплинарните процедури ще бъдат изпълнявани от компетентните органи,
съгласно регламентираните с този Правилник правомощия.
Чл. 37 Компетентният орган, на свое заседание извършва преценка на
доказателствата, вземайки под внимание спецефичните условия, при които е възникнала
ситуацията, репутацията на засегнатите лица и всички обстоятелства като цяло, след
което с решение може да наложи санкция пропорционална на тежестта на нарушението.
Чл. 38 Ако член на БФ Таекуон-До ITF, който след като е бил санкциониран за
нарушение, извърши друго нарушение от същия вид, се наказва с утежняване на
санкцията.

Чл. 39 Компетентният орган изисква подробен отчет на фактите и обстоятелствата по
нарушението, заедно с всички официални документи и доказателство, необходимо за
пълна преценка.
Чл. 40 Преди налагане на санкцията, УС на БФ Таекуон-До ITF изслушва или взема
писмени обяснения от члена, допуснал нарушенията на Конституцията ITF, EITF на Устава
ITF, Нормативните документи на БФ Таекуон-До ITF.
VI. ПУБЛИКУВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл. 41 Санкциите ще бъдат оповестявани чрез лично връчване или чрез препоръчана
поща с обратна разписка.
Чл. 42 Санкциите ще бъдат оповестявани чрез електронната поща на членовете на
БФ Таекуон-До ITF и или в бюлетина на БФ Таекуон-До ITF.
VII. ВАЛИДНОСТ НА САНКЦИИТЕ
Чл. 43 Всички санкции, наложени от БФ Таекуон-До ITF, на длъжностни лица,
съдии, треньори и състезатели и др. са валидни на национално и международно ниво.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 44 УС на БФ Таекуон-До ITF има право:
1) При особено тежки нарушения, да налагат наказания за дисциплинарни
нарушения, включително с лишаване от състезателни или длъжностни права за
определен брой мероприятия или за период от време;
2) При повторна проява и/или при изключителни случаи, могат да увеличават
санкциите в размер до двоен размер от предвидените максимални наказания.
3) При всички мероприятия, администрирани от БФ Таекуон-До ITF, да разглеждат
евентуалните дисциплинарни прояви в тях съгласно изискванията на настоящия
Дисциплинарен правилник и при нужда, да налагат предвидените в него наказания.
Чл. 45 Санкцията за извършено дисциплинарно нарушение от треньор на
национален отбор, член на УС или член на комисия на БФ Таекуон-До ITF, се налага в
двоен размер от предвиденото в Дисциплинарния правилник наказание за съответното
нарушение с изключение на санкцията за извършено техническо нарушение.
Чл. 46 Управителният съвет на БФ Таекуон-До ITF, при особени случаи на
дисциплинарни провинения, си запазва правото да налага и други наказания.
Чл. 47 Дисциплинарни прояви се разглеждат от УС на БФ Таекуон-До ITF до 15
дни след сезирането на Дисциплинарната комисия.

Чл. 48 Задължават се Таекуон-До клуб или спортен клуб – организатори на срещи
и/или турнири от Държавните Републикански, първенства, турнири и купи или други
мероприятия по Таекуон-До ITF да предприемат срочно необходимите мерки за
изпълнение на отговорностите произтичащи от Закона за опазване на обществения
ред при провеждане на спортни мероприятия (ДВ бр. 96/2004 г.).
Чл. 49 По предложение на Дисциплинарната комисия, Управителния съвет на БФ
Таекуон-До ITF актуализира размерите на предвидените в правилника санкции.
Чл. 50 Настоящият правилник е утвърден с Решение № 1 от 13.05.2014 г. на
Управителния съвет на БФ Таекуон-До ITF и влиза в сила от 13.05.2014 г.,
При дисциплинарни прояви, доклад или жалба, да се уведомят БФ Таекуон-До ITF
на имейл: bft_itf@abv.bg.

