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ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР
Този правилник определя реда и условията и урежда взаимоотношенията
между Българска Федерация по Таекуон-До ITF, клубовете по Таекуон-До
ITF и кандидатстващите за работа в чужбина състезатели по Таекуон-До
ITF.
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Право да кандидатства за работа в чужбина има всеки български
гражданин, притежаващ необходимата квалификация, като състезател по
Таекуон-До ITF, отговарящ на следните условия:
1.Да е картотекиран за съответната спортно-състезателна година
от клуб по Таекуон-До, член на БФТ ITF или да има статут на свободен
състезател, съгласно Правилника за състезателните права и вътрешен
трансфер на БФТ ITF.
2.Да няма, установени по съдебен ред задължения към
държавата, нейните граждани или юридически лица, освен ако личното
имущество на кандидата покрива задължението, или ако представи
надлежно обезпечение на задължения си.
3.Срещу него няма образувано производство за престъпления от
общ характер.
4.В момента на кандидатстването да не е лишен от състезателни
или треньорски права.
Чл.2. Трансферни сертификати от БФТ ITF се издават за срок от една
спортно-състезателна година.
Чл.3. Договорите за работа в чужбина, сключени от посреднически фирми,
се регистрират в БФТ ITF.
РАЗДЕЛ ІІ
УСЛОВИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ
ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА.
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А. СЪСТЕЗАТЕЛИ
Чл.4. Да са били редовно картотекирани в БФТ ITF за предходната
спортно-състезателна година или с регистриран и изтекъл договор за
работа в чужбина.
Чл.5. Национални състезатели, сключили договор с чуждестранни клубове,
са задължени да участват активно в подготовката и състезанията от
международния календар на БФТ ITF
Чл.6. Състезатели по Таекуон-До ITF, ненавършили 21години, не могат да
бъдат трансферирани за игра в чужбина, без изричното решение на УС на
БФТ ITF за всеки отделен случай.
Чл.7. Състезателите могат да получават състезателни права и за друг клуб,
съгласно условията на настоящият правилник. На деца, ученици и
студенти, родителите на които работят или живеят в чужбина, се издава
международен трансферен сертификат, съгласно правилника.
РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ УЧАСТВАЩИ В
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА
А. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
Чл.8. БФТ ITF е страната, която издава международните трансферни
сертификати.
Чл.9. БФТ ITF може да издава международните трансферни сертификати
при наличието на следните документи:
1.Заявление от клуба по Таекуон-До, от който излиза
състезателят/състезателката/.
2.Договор между клуба, който притежава сътезателните права и
състезателя.
3.Договор между “състезател – приемащ клуб” със всички финансови
условия / оригинален /.
4.Пет броя цветни снимки.
5.Ксерокопие на паспортни данни /международен паспорт/
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6.Внесени такси по утвърдена тарифа на БФТ ITF.
7.БФТ ITF има право да сключва договори с други национални
Таекуон-До федерации за обмен на състезатели и спортни специалисти.
Б. КЛУБОВЕ ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
Чл.10. Клубове по Таекуон-До ITF имат право да сключват споразумения
със състезателни и спортни специалисти за назначаването им на работа,
след изтичане на договора за работа в чужбина.
Чл.11 Ръководствата на клубовете по Таекуон-До ITF носят отговорност за
сключване на правомерни договори за работа в чужбина.
Чл.12 При неправомерни договори, санкционирани от AETF и ITF,
ръководствата на изпращащите Таекуон-До клубове се задължават да
изплатят наложените парични глоби.
Чл.13 Ръководствата на клубовете по Таекуон-До ITF, издали писмено
разрешение за състезателни права, използвано от състезател за сключване
на договор с чуждестранен клуб без издаден международен трансферен
сертификат от БФТ ITF, носят отговорност с всички произтичащи от това
санкции.
Чл.14 Трети лица могат да посредничат на клубовете по Таекуон-До ITF и
на БФТ ITF за сключване на трансферни договори с чужди отбори , само
ако са регистрирани в БФТ ITF и получили съответния лиценз, чрез който
същите гарантират за изпълнение на сключения договор.
РАЗДЕЛ ІV
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл.15 Състезателите , картотекирани в страни, включени в категория А
или в първа група в списъка на ITF или AETF, заплащат следните тарифни
такси: - 1000 щатски долара; за държави от категория Б, втора група: - 500
щатски долара; за държави от категория С, трета група: - 200 щатски
долара. Групите се определят ежегодно от ITF.
Чл.16 За състезатели, на които за последната година е издаден сертификат
като свободен състезател, базовата такса се умножава с коефициент 5, с
изключение на случаите , когато състезателят има договор с клуба,
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притежаващ правата му, преди да е придобил статут на свободен
състезател.
Чл.17 От постъпилите в БФТ ITF трансферни такси 50% се заделят в
специален фонд за развитие на детско-юношеския спорт.
Чл.18 Състезатели на възраст над 30години за жените и 33 за мъжете
заплащат трансферна такса в размер на 300 евро.
Чл.19 За издаване на сертификат на ученици и студенти , таксата е 100
евро.
РАЗДЕЛ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Таксите за БФТ ITF се превеждат в едноседмичен срок, преди издаване
на международен трансферен сертификат, в брой на касата на БФТ ITF или
по банков път в следната банкова сметка:
Обединена Българска Банка, клон Благоевград 2700
IBAN BG42UBBS75041011342218
BIC: UBBSBGSF
§2. Настоящия правилник е приет от УС на БФТ ITF на 08.10.2003г.

