ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО
АЙ-ТИ ЕФ

(Приет на 17.03.2003 г. с протокол № 4 на УС)
(Променен и допълнен на 15.09.2007 г. с протокол № 46 на УС)
(Променен и допълнен на 16.01.2008 г. с протокол № 51 на УС)
(Променен и допълнен на 01.02.2008 г. с протокол № 54 на УС)

1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Висш орган на БФТ е нейното общо събрание, което се свиква съгласно
Устава, веднъж на една година – редовно общо събрание.
Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС – извънредно
общо събрание.
Общото събрание избира президент, вицепрезидент и членове на УС.
Организационната структура на БФТ включва:
- Управителен съвет;
- Координационни комисии;
- Асоциации, федерации, клубове и други формирования на таекуон-до от
цялата страна, които приемат условията за членство, посочени в Устава.
2. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ЗВЕНАТА НА БФТ
2.1.Управителен съвет (УС)
2.1.1. Сдружението се управлява и представлява от УС.
2.1.2. УС се състои от трима членове на сдружението, и се избира от
общото събрание (ОС) за срок от пет години.
2.1.3. След изтичане на мандата на УС той да изпълнява функциите си до
избиране на нов УС.
2.1.4. УС управлява работата на сдружението, взема решения по текущи
въпроси, представлява сдружението, определя обема на представителната власт
на отделни негови членове.

2.1.5. УС избира от своя състав председател, който представлява
сдружението.
2.1.6. УС привежда в действие решенията на ОС, наблюдава и контролира
дейността на Председателя на УС.
2.1.7. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.
2.1.8. Членовете на УС на БФТ могат да бъдат освободени от състава му с
решение на ОС на БФТ. Те могат и сами да напускат УС по тяхна писмена
молба, отправена до председателя на УС.
2.1.9. УС провежда най-малко 5-6 заседания през годината, като за тях се
води протокол. Решенията стават достояние на всички клубове чрез
информационен бюлетин на БФТ.
2.1.10. УС взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото
на сдружението.
2.1.11. УС взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно
Устава не спадат в правата на друг орган.
2.1.12. УС приема, освобождава и изключва членове на сдружението.
2.1.13. УС взема решения за участия или прекратяване на участие в други
организации.
2.1.14. УС приема правила за работата си.
2.1.16. УС обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от
компетентността на ОС, посочени в Устава.
2.1.17. УС приема дългосрочни оперативни планове за развитието на
Таекуон-до АЙ ТИ ЕФ.
2.1.18. УС назначава Председателите на организационните комисии.
2.1.19. УС разглежда, обсъжда и утвърждава съставите и статута на
координационните комисии,въз основа на доклади на Председателите им. При
необходимост извършва промени в състава но комисиите.
2.1.20. УС взема решения за приемане във федерацията на други
асоциации, федерации и клубове, както и изключването им, когато нарушават
правилника или други нормативни документи, регламентирани от Устава.
2.1.21. УС приема спортните календари, щата, финансовия план и
плановете за работа в координационните комисии.
2.1.22. УС се отчита за дейността си пред ОС веднъж в края на
календарната година.
2.1.23. Заседание на УС се свиква от Председателя по определен от него
ред.
2.1.24. УС назначава длъжността „Технически секретар”, който е щатен
служител на БФТ ITF.

2.2. Председател на УС
2.2.1. Председателя на УС се избира за срок от пет години.
2.2.2. Председателства заседанията на УС.
2.2.3. Представлява сдружението пред държавните органи и трети лица.
2.2.4. Осъществява контрол върху изпълнението на решенията на УС и ОС.
2.2.5. Председателства заседанията на сдружението.
2.2.6. Организира и ръководи вътрешната и международна дейност на БФТ.
2.2.7. Разпорежда се по установения ред с бюджета на сдружението.
2.2.8. Може да упълномощава и други лица, членове на УС, да изпълняват
част от определените му функции.
2.2.9. Утвърждава наредби за организиране и провеждане на състезания в
съответствие със спортния календар.
2.3. Заместник председател на УС
2.3.1. Замества Председателя в негово отсъствие.
2.3.2. Изпълнява задачи, възложени му от УС.
2.3.3. Организира подготовката на спортния календар, бюджета и отчетите
за дейността на сдружението.
2.3.4. Организира и осигурява условията за провеждане на лагер-сборове и
необходимите зали за подготовка на националните отбори.
2.3.5. Активно участва в провеждането на държавните първенства,
съдийски и треньорски семинари
2.4. Генерален секретар
2.4.1. Избира се от членовете на УС с явно гласуване и обикновено
мнозинство.
2.4.2. Организира и координира цялостната дейност на сдружението.
2.4.3. Осигурява изпълнението на решенията на органите на сдружението.
2.4.4. Организира и подготвя заседанията на УС.
2.4.5. Работи в тясна взаимовръзка с председателите на координационните
комисии и зонални отговорници.
2.4.6. Оказва организационно-методическа помощ на клубовете.
2.4.7. Активно участва в организирането на държавните първенства,
съдийски и треньорски семинари.

2.4.8. Води и следи вътрешната и международна кореспонденция.
2.4.9. Подготвя и изпраща до всички клубове периодичните бюлетини на
сдружението.
2.5. Координационни комисии
2.5.1. Към УС на БФТ АЙ ТИ ЕФ, на обществени начала се изграждат
координационни комисии, в състава на които се разпределят членовете му. При
необходимост могат да се сформират и временни комисии за подпомагане на
дейността на УС, както и да се привличат външни експерти.
2.5.2. Председателите на координационните комисии се назначават от УС.
2.5.3. Председателите на координационните комисии избират членовете из
между най-изявените специалисти в съответната област, след като ги представят
на УС за утвърждаване.
2.5.4. Координационните комисии са помощни органи на УС, в които се
разработват основните проблеми по цялостната дейност на сдружението. Те
работят в тясно взаимодействие с ръководството на сдружението.
2.5.5. Работата на отделните комисии се координира от заместник
председателя и секретаря на сдружението.
3. ЛЕКАР НА БФТ АЙ ТИ ЕФ
3.1. Осъществява лекарския надзор на клубовете към БФТ АЙ ТИ ЕФ.
3.2. Осигурява съставянето на медицинска картотека на националните
отбори. При наличие на заболявания, несъвместими с тренировъчния и
състезателен процес, лекаря уведомява УС за отстраняването на съответния
състезател от активна дейност за период, необходим за неговото възстановяване.
3.3. Заедно с треньорите участва в подготовката на националните отбори,
като осигурява необходимите за целта лекарски форми.
3.4. Провежда консултации и извърша предварителни прегледи на
националните състезатели. Присъства на състезанията, предвидени в държавния
и международен спортен календар.
3.5. При необходимост подсигурява допълнителни медицински екипи и
извършва надзор на всички мероприятия на БФТ АЙ ТИ ЕФ.
3.6. Участва в организационния живот в рамките на различните комисии и
заедно подготвят медицински бюлетин.
3.7. Подпомага дейността и осигурява медицински надзор и консултации
във всички организации членуващи в БФТ АЙ ТИ ЕФ.
3.8. Длъжността “лекар на БФТ АЙ ТИ ЕФ” е хонорувана

4. ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО НА БФТ
4.1. Оперативното ръководство на БФТ се осъществява от ръководството
на БФТ.
4.2. Изготвя международния и държавен спортен календар. Разработва
въпросите за повишаване на спортното майсторство, подготовката и
квалификацията на спортно-педагогическите и съдийски кадри, пропагандната и
рекламна дейност, развитието на материално-техническата база и др., в рамките
на утвърдения бюджет.
4.3. Изготвя предложения за подбор, разпределение и обучение на спортнопедагогически кадри.
4.4. Внася предложения за домакинство на Световни, Европейски,
Балкански и други видове първенства.
4.5. Предлага за удостояване изтъкнати треньори и дейци на Таекуон-до
ITF в нашата страна.
4.6. Утвърждава разширените състави на представителните отбори,
треньори и съдии. Оказва всестранна помощ при подготовката им и носи
отговорност за тяхното представяне.
.4.7. Утвърждава съставите на спортните делегации за участие в
международни състезания, конгреси, съвещания и други подобни прояви и
приема отчетите им.
4.8. Разработва управленската структура, щата и финансовия план на БФТ.
5. ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ
5.1. Състои се от трима души – Председател и двама членове.
5.2. Комисията защитава конституцията на БФТ ITF и различните правила,
и разпоредби на другите комисии към БФТ ITF, и следи за правилното им
следване от членовете на Федерацията.
5.3. При наличието на инцидент или нарушаване на конституцията, или на
различните права и разпоредби на другите комисии към БФТ ITF от членове й,
комисията разследва, и ако се установи, че такъв случай е в сила, предава
нарушителите на съда. Ако установи, че нарушителят е виновен, комисията
предлага на УС и на ОС съответните действия, които да предприемат срещу
виновните нарушители.
5.4.Комисията разработва дисциплинарен правилник, съобразен с
принципите и ценностите на Таекуон-до.

5.5. Следи, регистрира и взима отношение по възникналите дисциплинарни
нарушения в дейността на БФТ.
5.6. Предлага за утвърждаване в УС тежки дисциплинарни нарушения –
спиране на състезателни права, изключвания и др.
5.7. Подготвя и следи за спазването на ритуалите при награждаването по
време на първенства, организирани от БФТ.
5.8. Отговаря за своите действия пред и представя редовни доклади на УС
на БФТ ITF.
ПРАВИЛНИК
НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ ПРИ БФТ ITF
Ритуалите в БФТ са съобразени с изискванията и разпоредбите на
Международната Таекуон-до Федерация ITF.
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Решенията, взимани от ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ, са на
базата на постъпили документи във връзка със спортно-състезателната и
треньорска дейност на всички членове на БФТ(състезатели, треньори,съдии и
други деятели) подадени в срок до три дни.
1.2. Решенията се взимат с квалифицирано мнозинство (50% +1) и се
докладват на УС при БФТ – писмено.
1.3. Срокът за вземане на решение от ДИСЦИПЛИНАРНАТА
КОМИСИЯ е една седмица след постъпване на необходимите
документи(жалби,молби, възражения и др.), подадени само в писмен вид.
1.4. При възникване на особено спорни моменти, свързани с
прекратяване на състезателни права или изключване от рамките на БФТ,
ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ докладва случая на УС на БФТ за решение.

2. НАКАЗАНИЯ
2.1. За състезатели, треньори и съдии във връзка със спортносъстезателната дейност наказанията са както следва:
2.1.1. Мъмрене
2.1.2. Последно предупреждение
2.1.3. Глоба – размера се определя от степента на нарушението
2.1.4. Глоба и лишаване от състезателни права, снемане от
длъжност(докладва се за решение на УС на БФТ)
2.2. Всички видове наказания се оповестяват чрез информационния
бюлетин на БФТ .
6. СЪДИЙСКА КОМИСИЯ
6.1. Общи положения
6.1.1. Състои се от 3/трима/ души- председател и двама членове.
6.1.2. Членовете на комисията отговарят персонално за всички състезания,
които се провеждат в тяхната зона.
6.1.3. Членовете на комисията , съгласувано със зоналните координатори,
организират работата на съдийските състави на държавните първенства /
изплащане на хонорари, наряди, съдийска униформа,
присъствие,наказания,съблюдават работата на отделните съдии/.
6.1.4. Членовете на комисията съставят тестове за съдии
- ежегоден – писмен и практически.
6.1.5. Съдийската комисия разработва статут на съдията по таекуон-до.
6.1.6. Членовете на комисията съставят регистър на съдиите:
- лични данни;
- степен;
- категория съдия;
- участие в състезания;
- участия в семинари;
6.1.7. Организира и провежда национални и регионални семинари:
- брой годишно;
- дата и място;
- лектори;
- вид на семинара
- такса участие ;.

- хонорари на лектори;
- процентно разпределение на приходите от семинарите и др.
6.1.8. Изработва програма за подбор на нови съдии, според критерии,
отговарящи на правилника на БФТ.
6.1.9. Поддържа и осъществява постоянна връзка с международните
съдийски органи.
6.1.10. Разработва отличителни знаци, съобразени с правилника на БФТ:
- емблеми;
- униформи;
- съдийски карти.
6.1.11. Осигурява материално-техническото оборудване на състезания,
семинари/ кантар, гонгове, флагчета, фишове, схеми, хронометри, табла за
наказания и др./.
6.1.12. Разработва и утвърждава вътрешен правилник за дейността на
съдийската колегия.
6.1.13. Предприема дисциплинарни действия срещу нарушители на
турнирния правилник.
6.1.14. Взема окончателни решения в случай на официални протести.
6.1.15. Да взаимодейства с другите комисии.
6.1.16. Съдийската комисия изпраща поименна покана на електронната
поща на всички съдии необходими за провеждане на състезанието, не по-късно
от 15 (петнадесет) дни преди началната дата.
6.1.17. Всеки съдия включен в наряда за дадено състезание трябва да
потвърди участието си на електронният адрес на Съдийската комисия
(tkd_umpires@abv.bg) своето участие не по късно от 10 (десет) дни преди
началната дата на състезанието. Съдии, които потвърдят участието си и не се
явят или напуснат състезанието преди приключването му, ще бъдат се наказват
съгласно статута на съдията по Таекуон-До ITF.
6.1.18. Съдийската комисия изготвя списък със съдиите за даденото
състезание, като го оповестява на официалната WEB страница на БФТ ITF найкъсно 5 (пет) дни преди началната дата.
6.1.19. При завършване на състезанията и турнирите, комисията изготвя
доклад за дейността си се отчита пред УС на БФТ ITF.
6.1.20. Отговаря за действията си пред УС на БФТ ITF.

7. КОМИСИЯ ПО СЪСТЕЗАНИЯТА И ТУРНИРИТЕ.
7.1. Общи положения:
7.1.1 Комисията отговаря за спазването на правилата за провеждането на
всички състезания и турнири, съобразени с Правилника на БФТ-ITF и активно
участва в организацията на спортният календар на БФТ-ITF.
7.1.2. Контролира и работи в тясно сътрудничество с всички други комисии
на БФТ ITF свързани с организацията и провеждането на състезанията и
турнирите. Членовете на комисията отговарят персонално за всички състезания,
които се провеждат в тяхната зона.
7.1.3. При завършване на състезанията и турнирите, комисията изготвя
доклад за дейността си се отчита пред УС на БФТ ITF.
7.1.4. Отговаря за действията си пред УС на БФТ ITF.
8. “WEB” КОМИСИЯ КЪМ БФТ-ITF.
Комисията отговаря за цялостната поддръжка на “WEB” страницата на
БФТ-ITF, както и за изготвянето на всички видове програми, необходими за
работата на останалите Комисии, за по-добра координация на техните дейности.
9.

КОМИСИЯ ФИНАНСИИ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

9.1. Общи положения:
9.1.1. Ще търси средства и начини за увеличаване финансовия приход на
БФТ ITF, по пътя на преговорите и за спонсорство, продажби, осигуряване
изключително право върху интелектуалната собственост на БФТ ITF, за такси
или дялове от печалби, телевизионни права, рекламни права и т.н.
9.1.2. Контрол върху ползването на логото и официалните знаци, и надписи
на Българка Федерация по Таекуон-до АЙ-ТИ-ЕФ.
9.1.3. Контрол върху ползването на логото и официалните знаци, и надписи
на Международната Таекуон-до Федерация (ITF).
9.1.4. Изготвя годишен финансов план на БФТ ITF и го предлага за
одобрение пред УС и ОС.
9.1.5. Привежда в изпълнение одобрените финансови планове.
9.1.6. Отговаря за своите действия пред и представя редовни доклади на
УС на БФТ ITF

