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ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕНИЯ ТРАНСФЕР
(Променена и допълнена с Протокол на УС 102 от 07.01.2013, Протокол на
УС 110 от 30.07.2013)
РАЗДЕЛ І
А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1 /1/ Този правилник указва условията и реда за извършване на
вътрешния трансфер на състезателни права, както и правата на
състезателите, клубовете по Таекуон-До – ITF и БФТ – ITF, при
осъществяването на този трансфер.
/2/ Правилникът определя условията и реда за сключване на
договори между състезателите и клубовете по Таекуон-До ITF по повод на
притежаването, упражняването, прехвърлянето и предоставянето на
ползване на състезателните права по договори за трансфер.
Б. ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 2 /1/ Общата компетентност, относно прилагането и тълкуването на
този правилник, принадлежи на УС на БФТ-ITF, като правомощия относно
прилагането на този правилник имат и Комисията по трансферите /КТ/ и
Дисциплинарната комисия /ДК/.
/2/ Този правилник се ползва със задължителна сила по
отношение на клубовете по Таекуон-До ITF – членове на БФТ-ITF, техните
състезатели-аматьори и професионалисти, треньори и инструктори.
РАЗДЕЛ ІІ
А. ТРАНСФЕРНИ ОТНОШЕНИЯ
Чл.3/1/ С договора за трансфер клубът по Таекуон-До ITF се задължава
да прехвърли на друг Таекуон-До клуб състезателните права на един
състезател срещу определена цена.
/2/ Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с
нотариална заверка на подписите и се вписват в специален регистър на
трансферите на БФТ ITF. Трансфера се отразява в трансферният
сертификат, приложение към този договор, подписан от клубовете и
състезателите, като подлежи на отбелязване в нарочен регистър на
Комисията за трансферите на БФТ ITF.
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/3/ В договорите за трансфер, клубовете по Таекуон-До ITF
задължително включват клаузи, регламентиращи и уреждащи социалното и
здравното осигуряване на състезателите
/4/ Свободните състезатели са длъжни сами да правят своите
социални и здравни осигуровки, в съответствие с действащото
законодателство на Р България.
/5/ “Свободен състезател” е този състезател, който от свое име
притежава личният си “картон на състезателя” и упражнява състезателните
си права за периода от 01.01 до 31.01 и на всяка спортно-състезателна
година.
/6/ “Свободен състезател” не може да участва в състезанията от
спортния календар на БФТ-ITF.
Чл. 4 /1/ Трансферните суми се договарят свободно между клубовете, в
съответствие с приетите в този правилник правила.
Уговорените възнаграждения по трансферните договори се следват на клуба
по Таекуон-До, който прехвърля състезателните права, като състезателят,
чиито състезателни права са предмет на трансфера, не може да
претендира, изцяло или частично, права върху трансферната цена.
/2/ При временно преотстъпване на състезател се договарят
свободно суми между клубовете при условията на предходната алинея.
/3/ Свободен състезател придобива статут на клубен състезател,
само при условие, че се състезава от името на съответният клуб по ТаекуонДо, не по-малко от една спортно-състезателна година.
/4/ Клубът по Таекуон-До ITF, който прехвърля или предоставя
състезателните права, не отговаря за състезателната способност на
състезателя, освен в случаите, когато се е задължил изрично за това. При
клауза за отговорност относно състезателната способност на състезателя,
отговорността на спортният клуб, който прехвърля, или предоставя за
ползване състезателни права, е до размера на трансферната цена.
/5/ Когато собственият клуб има професионален отбор, в случай,
че състезателя- юноша/девойка/ при навършване на 18 годишна възраст
откаже да сключи първи договор със собствения клуб и липсва
споразумение за преотстъпване в друг клуб, състезателят може да
преминава в друг клуб свободно, при спазване изискванията по ал. /9/.
/6/ В случаите, когато състезателят има сключен договор за
спортна подготовка и квалификация и желае преди навършване на 18 год.
възраст да премине в друг клуб, спазвайки изискванията за действащото
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законодателство и съгласието на родителите си, при липса на споразумение
между двата клуба за преотстъпване на състезателните права, размерът на
обезщетението /в минимални годишни работни заплати/ е :
- За състезатели навършили 13години –1/една/
- За състезатели навършили 14 години-1,5/една и половина/
- За състезатели навършили 15 години-2/две/
- За състезатели навършили 16 години-2,5/две и половина/
- За състезатели навършили 17 години-3/три/
- За състезатели навършили 18 години-4/четири/.
/7/ В случай, че при навършване на 18 годишна възраст,
собствения клуб не предложи на състезателя пръв професионален договор,
състезателя отправя писмена молба до клуба, с която моли да му бъде
предложен такъв договор. Молбата следва да бъде надлежно заведена в
деловодството на клуба или изпратена с препоръчано писмо с обратна
разписка. В едномесечен срок от подаването на молбата, ако клубът не
предложи на състезателя професионален договор, състезателят е свободен
да премине в друг клуб без трансферна сума.
Чл. 5 /1/ Клуб по Таекуон–До ITF, който в нарушение на чл. 9 сключи договор
с юноша/девойка/, чиито състезателни права се упражняват в друг клуб,
плаща глоба в размер на дванадесет минимални месечни работни заплати и
състезателят не може да бъде картотекиран в този клуб.
/2/ В случай, че състезателят е бил картотекиран от клубанарушител, освен глобата се спират и състезателните му права.
Чл. 6 Вътрешен и международен трансфер на състезатели, навършили
30 годишна възраст за жени и 33 годишна възраст за мъже, се осъществява
без трансферна сума за клуба, притежател на състезателните права. За
осъществяване на международен трансфер тези състезатели заплащат
такса на БФТ ITF в размер на 300/триста/ евро.
Б. СПОРОВЕ
Чл. 7 /1/ Трансферните спорове се решават от КТ и в случай на
неудовлетвореност на някоя от страните, се обжалват пред УС. КТ и УС на
БФТ ITF приемат вътрешни правила за уреждането на споровете, относно
сключени договори за трансфер на състезателни права.
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/2/ Решенията на УС подлежат на обжалване пред ОС, само по
отношение на тяхната законосъобразност и в съответствие с Устава.
/3/ Трансферен спор между български и чуждестранен Таекуон-До
клуб се урежда от компетентния арбитражен орган на EATF и ITF.
РАЗДЕЛ ІІІ
А. САНКЦИИ
Чл. 8 /1/ За нарушения на този правилник, извършени от Таекуон-До
клубове, членове на БФТ ITF, или от състезатели, установени с акт за
нарушение съставен от секретаря на БФТ ITF, се налагат следните
наказания:
1.На състезателите- парична глоба от 50/петдесет/ до
300/триста/ лева, според вида и тежестта на нарушението. При повторност
се налага парична глоба в размер от 200/двеста/ до 500/петстотин/ лева,
като при налагане на глобата при условията на повторност, наказващият
орган е длъжен да внесе предложение пред ДК на Федерацията за отнемане
на състезателните права на състезателя;
2.На клубове по Таекуон-До ITF – имуществена санкция в
размер от 500/петстотин/ до 1000/хиляда/ лева, като при неотстраняване на
допуснатото нарушение, в посочения от ДК срок, комисията е длъжна да
разпореди лишаване от право на участие на клуба по таекуон –до ITF в
съответното първенство, до изпълнението на трансферните условия или
други условия, предписани от разпоредбите на настоящият правилник, или
от наказващият орган.
/2/ Акта за установяване на нарушенията се съставя в
присъствието на двама членове на ДК при БФТ ITF.
/3/ Наказанията за извършени нарушения, предвидени в
настоящият раздел, се налагат от ДК на БФТ ITF и подлежат на обжалване
пред УС на БФТ ITF.
/4/ Парични глоби на състезател по Таекуон-До ITF не могат да
бъдат налагани едновременно с наказанията “спиране на състезателни
права” и “отнемане на състезателни права” за едно и също нарушение,
предвидено като основание за налагане на наказанията.
РАЗДЕЛ IV
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9 /1/ “Клуб по Таекуон-До ITF” по смисъла на този правилник е
всеки клуб, регистриран по реда на ЗФВС и подзаконовите актове за
неговото прилагане.
/2/ “Състезатели” по смисъла на този правилник са таекуондисти,
картотекирани в БФТ ITF, които се състезават в определен клуб и са
придобили при картотекирането статут на “състезатели – аматьори” или
“състезатели – професионалисти”
Чл. 10. “Ефективно изпълнение на договор” по смисъла на настоящият
правилник е времетраенето на задълженията, за участие в състезания от
страна на състезателя от името на клуба по Таекуон-До ITF-работодател,
респективно възложител. Не се счита за ефективно изпълнение на договор
периода, през който състезателят се е състезавал от името на друг клуб по
Таекуон-До в Р България, или чужбина; или поради контузия, влошено
здравословно състояние, удостоверено чрез официален документ за
временна нетрудоспособност или по друга причина, неизпълнявал правата и
задълженията си по сключените договори за извършване на тренировъчна
или спортно-състезателна дейност, от името на спортния клуб-работодател
или възложител.
Чл. 11 “Значителни вреди” по смисъла на чл.6/4/ са имуществени вреди
на стойност превишаваща 10 000/десет хиляди/ лева.
РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Спрямо заварените случаи на висящи правоотношения или
производства относно сключване, изпълнение или прекратяване на
договорите на състезателите с клубовете по Таекуон-До ITF намират
приложение правилата на настоящият правилник.
§2. Спрямо неуредените с настоящият правилник въпроси, свързани
със статута на състезателите и клубовете по Таекуон-До ITF; действието на
договорите, уреждащи придобиването, упражняването и притежаването на
състезателни права и за отговорност при неизпълнението на поетите стях
задължения, намират субсидиарно приложение правилата на КТ, ЗФВС,
Наредба № 3 за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортносъстезателна дейност и за трансфер на състезателни права, гражданското
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законодателство на Р България, както и актовете на Международната
Таекуон-До Федерация / ITF /
§3. Настоящият правилник е приет от УС на БФТ ITF на 08.10.2003г

