ПРАВИЛНИК
ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
(Настоящия правилник е приет с Протокол 110/30.07.2013 на УС)
РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/Този правилник определя статута на спортистите аматьори и професионалисти по Таекуон-До
ITF, както и условията за картотекиране.
/2/Състезателите, участващи в международния и вътрешен спортен календар на БФТ-ITF, подлежат
на картотекиране от Федерацията по предложение на Таекуон-До клуба, от името на който
състезателите ще се състезават през настоящата спортно-състезателна година. Картотекирането се
извършва за срок от една спортно-състезателна година.
/3/ Правото на участие на състезателите и на треньорите в тренировъчната и спортно-състезателна
дейност се удостоверява чрез издадено по реда на предходната алинея удостоверение и с документ
за самоличност.
РАЗДЕЛ II - СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
Чл.2 /1/ По предложение на клуб по Таекуон-До, лицензиран за осъществяване на спортна дейност,
по реда на ЗФВС, БФТ ITF предоставя състезателни права и картотекира като състезатели-аматьори
по Таекуон-До ITF лица, които са български граждани или граждани на страни членки на Европейския
съюз или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.
/2/ Състезателят-аматьор:
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
състезателната дейност, с цел повишаване на спортните постижения;
3. Спазва спортната етика и опазва престижа на спорта;
4. Спазва общозадължителните актове на Международната организация по Таекуон-До ITF ,
уреждащи участието в тренировъчната и спортно-състезателната дейност;
5. Подлежи на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи;
6. Изпълнява и спазва решенията на БФТ ITF;
7. Изпълнява спортно-техническите изисквания във Таекуон-До ITF с цел постигането на високи
спортни резултати;
/3/ Състезателят-аматьор не може да получава възнаграждения, освен средствата необходими за
покриване на разходите по извършваната от него състезателна и тренировъчна дейност и средства,
предвидени по правилата и наредбите на Министерството на младежта и спорта.
Чл. 3 /1/ Състезателят-професионалист по Таекуон-До ITF извършва тренировъчна и спортносъстезателна дейност по трудов договор или друг възмезден договор. Условията на извършване на
посочените дейности, подлежат на доказване чрез сключен писмен трудов или друг възмезден
договор с нотариална заверка на подписите между състезателят-професионалист и клубът по
Таекуон-До ITF.
/2/ По предложение на клуб по Таекуон-До, лицензиран за осъществяване на спортна дейност, по
реда на ЗФВС, БФТ ITF предоставя състезателни права и картотекира като състезателипрофесионалисти по Таекуон-До ITF лица, които са български граждани или чужди граждани, на
които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България.

/3/ Състезателят-професионалист извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност от името
на спортният клуб по Таекуон-До ITF , с който е сключил трудов договор или писмен договор с
нотариална заверка на подписите. Сключените договори следва да съдържат:
1. Условията и редът за прекратяване на договора и за извършване на трансфер;
2. Държавното обществено осигуряване, застраховането и медицинското
осигуряване на състезателя-професионалист;
3. Обезщетението, което се дължи от неизправната страна по поети задължения по
сключените договори.
4. Срок на договора.
5. Размер на възнаграждението.
Чл.4 При извършване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност спрямо състезателитепрофесионалисти се прилагат съответно правилата на чл.3, ал. 2 от този Правилник.
РАЗДЕЛ III - КАРТОТЕКИРАНЕ
/1/ Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права на спортистите по Таекуон
Чл.5
–до ITF.
/2/ Картотекирането и издаването на спортният сертификат се извършва от БФТ ITF по
представените от клубовете документи. Спортният сертификат удостоверява състезателните права
на спортиста.
/3/ Клубовете могат да предлагат за картотекиране неопределен брои състезатели за всички
възрастови групи.
/4/ Картотекирането става след представянето от клуба на следните документи в централата на БФТ
ITF :
1.Сертификат за вътрешен трансфер или договор за преотстъпване; (ако е извършен
трансфер или преотстъпване)
2. Картон на състезателя
3. Застраховки на състезателя; (представят се при проверката на теглото на състезателите
преди всяко състезание)
4. Картотечен лист (Архив БФТ ITF);
5. Периодичен медицински преглед отразен в картона на състезателя
6.Официално разрешение от съответната федерация за чуждестранните състезатели. (Ако
е необходимо)
7. Заявление за картотекиране
8. Копие от документа за самоличност на състезателя или копие от акт за раждане (за
състезатели под 18 г.)
/5/ Документите се представят от 01.01 до 31.01 и от 01.06 до 15.06 на всяка спортно-състезателната
година заедно с таксата за картотекиране на състезателите. КТ сверява еднаквостта на старата и
новата картотека и я одобрява. Разрешава се картотекиране на нови състезатели в централата на
БФТ ITF, извън тези периоди, но не по-късно от 7 дни от датата на предстоящо състезание.
Техническият секретар съвместно с КТ проверява за извършени трансфери на състезатели от този
клуб и след констатиране на редовността им, одобрява за картотекиране същите.
/6/ Не се допуска картотекирането на един състезател в два клуба за една спортно-състезателна
година.
/7/ Наличието на редовна картотека е условие за участие в международни и национални състезания.
/8/ Клуба по Таекуон-До носи отговорност за достоверността на документите си и подлежат на
административни и финансови санкции при подадени неверни данни.
/9/ Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година.

РАЗДЕЛ ІV – СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 6 /1/ 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 неимуществени
права.
/2/ Състезателните права, придобити след извършено картотекиране, позволяват на спортиста да се
състезава от името на определен спортен клуб, при условия и регламент на упражняването на състезателни
права, подлежащи на уговаряне в сключен индивидуален трудов договор или в договор с нотариална заверка
на подписите (за спортистите професионалисти) спортистите амтьори не могат да сключват трудови
договори.
/3/ Състезателните права могат да бъдат предмет на договор за трансфер, подлежащ на сключване между
спортният клуб-упражняващ състезателните права и друг Таекуон-До клуб, регистриран на територията на Р
България или в чужбина.
/4/ Състезателните права на спортиста се упражняват в клуба, притежател на личния картон на състезателя.
/5/ Право на упражняване на състезателните права за спортно-състезателната година в тренировъчната и
спортно-състезателната дейност се удостоверява по реда на чл.3/2/.
/6/ БФТ - ITF може да картотекира до пет състезатели към всеки клуб по Таекуон-До, които са чужди
граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България.
/7/ Таекуон-До клубовете ITF не могат да подписват повече от един трансферен сертификат за една спортносъстезателна година, съответно повече от един договор за трансфер на състезателни права преди да е
изтекъл срока или да е прекратен договора за трансфер, вписан по последен номер във водения специален
регистър за трансферите на БФТ ITF.
/8/ Състезателните права на спортиста се упражняват
картотекирал, при условията на настоящият правилник.

в клуба по Таекуон-До ITF, който последен го е

РАЗДЕЛ V - РАЗРЕШАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 7 /1/ Състезателят упражнява състезателните си права само в клуба по Таекуон-До ITF , в който е
картотекиран за съответната спортно-състезателна година, съгласно договор с клуба.
/2/ Състезателните права се преотстъпват между клубовете по Таекуон-До ITF съгласно договор и с писмено
съгласие на състезателя. След сключване на договор между приемащия и отдаващия клуб, състезателя
сключва индивидуален договор (за спортистите аматьори договор за спортна подготовка, а за спортистите
професионалисти - трудов договор) с приемащия клуб. При неспазване на предходната разпоредба
индивидуалните договори между състезател и приемащия клуб не пораждат действия.
/3/ След изтичане срока на картотеката свободните състезатели притежават, упражняват и преотстъпват
правата си самостоятелно, ако няма сключени договорни отношения със спортния клуб притежаващ правата
на състезателя.
/4/ Всяка промяна в упражняването и преотстъпването на състезателни права подлежи на регистрация в
комисията за трансфери на БФТ ITF.
/5/ Допуска се трансфериране на състезателни права за една спортно-състезателна година в повече от един
клуб в следните случаи:

1.При международен трансфер.
2.При отбиване на военна служба, като задължително получаващият състезателните права клуб,
заплаща за неговите права до 500/петстотин/ лева.
РАЗДЕЛ VI - СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 8 /1/ Състезателните права на състезател по повод на участието му в спортно-състезателната и
тренировъчна дейност, произтичащи от картотекирането му, подлежат на спиране, както следва:
От Комисията за трансфери:
1.При нарушаване на Закона за физическото възпитание и спорта;
2. При нарушаване на устава на БФТ ITF;
3. При неизпълнение на поети задължения от състезателя при учебно-тренировъчния и спортносъстезателен процес, включително и при наличието на следните основания:
3.1. Ако се сключи втори договор с друг Таекуон-До клуб;
3.2. Ако състезателя не изпълнява договорните отношения, или поетите задължения спрямо
клуба по Таекуон-До ITF, преотстъпил състезателните права;
3.3. При отказ на състезателят да изпълни поетите с договор задължения, произтичащи от
договор за трансфер, по силата на който Таекуон-До клубът е придобил състезателните
права;
/2/ Упражняването на състезателни права може да бъде преустановено при наличието на горните основания
и от Дисциплинарната комисия /ДК/, при констатирано нарушение, за срок не по-дълъг от два месеца. До
изтичането на посочения срок ДК е длъжна да сезира КТ за произнасяне по повод констатираното
нарушение.
/3/ КТ може да спира състезателните права за срок от шест до дванадесет месеца, като решението на
комисията подлежи на обжалване пред УС, което обжалване не спира изпълнението. Решението на УС
подлежи на преразглеждане от ОС само по отношение на законосъобразността и в съответствие с устава.
/4/ УС отнема състезателните права за срок от една до три години в следните случаи:
1. Констатирана употреба на забранени вещества;
2. Констатирана зависимост от алкохол или наркотици;
3. При нарушение по чл.6/1/т.3.4, при което са настъпили значителни вреди за клуба по
Таекуон-До, в резултат на неизпълнението
/5/Решението за отнемане на състезателни права подлежи на обжалване пред ОС само по отношение на
законосъобразността и в съответствие с устава. При потвърждаване на решението за отнемане на
състезателни права, решението на ОС подлежи на обжалване по съдебен ред, в сроковете и при условията
посочени в ЗЮЛНЦ. Обжалването по реда на предходните изречения не спира изпълнението на решението,
освен при изричното разпореждане от компетентния съд.
Чл. 9 /1/ Установяването на нарушенията, съставляващи основание за налагане на наказания “спиране на
състезателни права” и “отнемане на състезателни права” се извършва чрез съставяне на акт за нарушение
от секретаря на БФТ ITF.
/2/ Съставеният акт за нарушение се връчва лично на нарушителя срещу подпис за неговото получаване в
присъствието на двама членове на ДК на БФТ ITF. Акта за нарушение може да бъде валидно връчен чрез
препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на личния адрес на нарушителя.Когато лицето не може да
бъде намерено на посочения от него адрес в сключен с клуба по Таекуон-До трудов договор, акта за
нарушение се прилага в администрацията на спортният клуб и се счита за връчено.
Чл. 10 /1/ При виновно неизпълнение на задълженията на състезателя по сключения със същия договор,
състезателят е длъжен да възстанови на клуба направените разходи по спортно-състезателната и
тренировъчна дейност и неустойка в размер, определен от сключения с клуба договор.

/2/ Когато договорът се прекратява предсрочно по вина на състезателя, той може да получи състезателни
права в нов Таекуон-До клуб, след изтичане срока на прекратения договор, при положение,че не изплати
предвиденото обезщетение по договора (ако има такова).
/3/ Когато договорът се прекратява по вина на клуба, състезателя попада в трансферната листа и може да
премине в друг клуб като състезател с изтекъл срок на договора.
/4/ При прекратяване по взаимно съгласие , състезателят има право да попадне в трансферната листа и да
премине в друг клуб, след възстановяване на направените разходи по спортно-състезателната и
тренировъчна дейност и неустойка, ако такива са предвидени в договора.
/5/ Състезателните права се възобновяват по решение на КТ при наличие на следните основания:
1. С изтичане на срока на изтърпяване на наложеното наказание;
2. При решение на органа, наложил наказанието”отнемане на състезателни права” за отмяна на
наложеното наказание;
3. При решение на УС на БФТ ITF за отмяна на решение на КТ за спиране на състезателни права по
чл.6,ал.3;
4. При наличие на други основания за възстановяване на състезателни права , предвидени в
действащото законодателство на Р България, като задължително се изисква споразумение между
страните или решение на УС, ако е възбуден спор по спиране на правата.
/6/ Решенията на КТ по чл.8 ал.5 са окончателни и подлежат на отбелязване в нарочно воден регистър на
състезателните права.
РАЗДЕЛ VII - СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ
Чл. 11 /1/ Състезателните права на юноши и девойки се упражняват в собственият им клуб по Таекуон-До
ITF.
/2/ Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател в съответствие със ЗФВС и
Правилника за неговото прилагане, както и при спазване на чл.3 и 4 от ЗЛС, и изискванията на действащото
законодателство на Р България. Клубът, към който състезателят е картотекиран може да сключи договор за
спортна подготовка и квалификация.
/3/Юноша или девойка може да играе в по-горна група или друг отбор за конкретна състезателна година.
Клубовете сключват за това договор за преотстъпване на състезателните права.
/4/ Състезател- юноша/девойка/ при навършване на 18 годишна възраст следва да сключи първия си
професионален договор със собствения си клуб, ако този клуб има професионален отбор за съответния пол.
Като собствен се определя клубът, където юношата/девойката/ е редовно картотекиран. Не е собствен
клубът, придобил състезателни права по силата на договор за временно преотстъпване на състезателни
права.
/5/ Срокът на първия професионален договор е не по-малко от три години.
/6/ Когато собственият клуб няма професионален отбор, състезателят може да сключи договор с друг клуб. В
тези случаи новият клуб дължи обезщетение на клуба, което се определя по споразумение между двата
клуба.
/7/ При временно преотстъпване, състезателните права на спортиста се упражняват в приемащият клуб само
за периода, посочен в договора за преотстъпване. Преотстъпването се извършва чрез подписване на
договор между отдаващият и приемащият клуб, както и изразено писмено съгласие на състезателя и
нотариално заверено съгласие на неговите родители/попечители/. След изтичането на договора за
преотстъпване, състезателните права се упражняват в клуба, преотстъпил състезателя.

РАЗДЕЛ VIII - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник е задължителен за всички СК, членове на БФТ ITF.
§ 2. Неуредените по този Правилник въпроси се решават от Управителния съвет на БФТ ITF
§ 3. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници и разпоредби, отнасящи се
до Статута на състезателките аматьори и професионалисти по таекуон до ITF и влиза в сила от
30.07.2013
Правилника е преработен и съобразен с чл.35 ал.3 от ЗФВС.

