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„ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СТАТУТА НА 

СПОРТИСТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И 

ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА“ 

на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ) 

1. Общи положения.  
Чл.1. (1) С настоящите правила се уреждат статутът, условията за предоставяне, прекратяване и 

отнемане на състезателни права на спортистите, участващи в тренировъчната и спортно-

състезателната дейност на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ).  

(2) Тези правила са изготвени и приети от УС на БАТ в изпълнение на Закона за физическото 

възпитание и спорта /ЗФВС/ и Правилника за прилагане на ЗФВС /ППЗВФС/.  

Чл.2. УС на БАТ определя условията и реда на картотекиране на спортисти в съответствие със 

ЗФВС и ППЗФВС. 

2. Статутът на състезателите на БАТ.  
Чл. 3 По смисъла на тези правила, статутът на състезателите на БАТ е два вида:  

1. Състезатели – аматьори.  

2. Състезатели – професионалисти.  

2.1. Статут на състезателите аматьори.  
Чл. 4 (1)Състезател с аматьорски статут е този, който практикува спорта триатлон и е 

картотекиран по глава трета от настоящите правила, но това не е основната му професия и не е 

свързан със спортния клуб чрез възмезден договор, който да урежда възнаграждение срещу 

системно упражняване на спорта триатлон и участие в спортно-състезателния и тренировъчен 

процес.  

(2)За удостоверяване на състезателните права се издава официален документ – състезателна 

карта.  

(3)Състезателните права на състезателя – аматьор възникват от момента на картотекирането 

по предложение на спортен клуб, член на БАТ.  

Чл. 5 За състезател – аматьор важат всички разпоредби от настоящите правила.  

Чл.6 (1) Състезателят – аматьор може да бъде подпомаган финансово със средства на спортния 

клуб или БАТ за покриване на разходите по участието в тренировъчната и състезателна 

дейност, без това да промени статута му на аматьор. 

(2)Състезателите аматьори над 18 годишна възраст могат да сключват договори за спортна 

подготовка и развитие за срока на картотекирането, предвиден в чл. 13, ал. 2 от настоящите 

правила. Договорът трябва да включва клаузи относно: 

1. Размера на финансовите средства, касаещи спортната подготовка и развитие на 

спортиста.  

2. Застраховка и медицинско осигуряване на спортиста.  
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3. Условията и реда за прекратяване на договора. 

4. Обезщетенията, дължими от неизправната страна при прекратяване на договора.  

(3)Състезателите аматьори под 18 годишна възраст могат да сключват договори за спортна 

подготовка и развитие, съдържащи посочените клаузи в чл. 6, ал. 2 и спазвайки разпоредбите 

на Закона за лицата и семейството. Срокът на договора съответства със срока на 

картотекирането по чл. 13, ал. 2 от настоящите правила.  

Чл. 7 Състезателите аматьори са длъжни да изпълняват разпоредбите в глава пета от 

настоящите правила.  

2.2. Статут на състезателите професионалисти.  
Чл. 8 (1)Състезател с професионален статут на спортист е този, който извършва тренировъчна и 

спортно-състезателна дейност, като основна професия срещу заплащане, чрез сключване на 

възмезден договор със спортен клуб, член на БАТ.  

(2)За удостоверяване на състезателните права се издава официален документ – състезателна 

карта.  

(3)Състезателните права на спортистите – професионалисти се упражняват за срока на 

договора със съответния спортен клуб.  

(4) Състезателят – професионалист може да бъде подпомаган финансово със средства на 

спортния клуб или на БАТ за покриване на разходите по участието в тренировъчната и 

състезателна дейност. 

Чл. 9 (1)Състезателят – професионалист сключва договор със спортния клуб по реда на ЗФВС, 

който задължително да съдържа следното: 

1. Дата на сключване и начало на неговото изпълнение.  

2. Срок на действие на договора. 

3. Размера на възнаграждението и периодичността на неговото плащане, както и 

обезщетения при забавено или неизплатено възнаграждение.  

4. Правата и задълженията на страните.  

5. Условия за здравно и социално осигуряване на професионалния спортист, както и 

задължителните застраховки и медицинско осигуряване.  

6. Условия за трансфер или преотстъпване на състезателни права.  

7. Условия и ред за прекратяване на договора.  

8. Обезщетенията, дължими от неизправната страна, при прекратяване на договора.  

9. Арбитражна клауза, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта. 

(2)Състезателите професионалисти, ненавършили 18 години, могат да сключват договори по 

чл. 8  ал.1 , съдържащи посочените клаузи в чл. 9 , ал. 1 и спазвайки разпоредбите на Закона за 

лицата и семейството. 

Чл. 10 (1)Състезателят – професионалист въз основа на договора, извършва тренировъчна и 

състезателна дейност само в полза на един спортен клуб.  

(2)Състезателят – професионалист, по време на действието на договора, няма право да избира 

или бъде избиран за ръководни длъжности в спортния клуб и в БАТ.  

Чл. 11 При извършване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност за състезателя 

професионалист важат разпоредбите на раздел пет от настоящите правила.  
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3. Предоставяне на състезателни права – картотекиране.  
Чл. 12 По предложение на клубовете-членовете на БАТ, асоциацията предоставя състезателни 

права на спортистите и ги картотекира като състезатели.  

Чл. 13 (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в 

тренировъчната и състезателната дейност на клуб - член на БАТ, както и други имуществените 

и неимуществените права, свързани с това.  

(2) Спортистът е длъжен да упражнява състезателните си права, като се състезава от името на 

клуба, който го е предложил за картотекиране в рамките на една календарна година.  

Чл. 14 Картотекирането е акт, който създава състезателни права за определено физическо 

лице, което придобива статута на спортист-състезател.  

Чл. 15 (1)Картотекирането на състезателите за всяка календарна година се извършва съгласно 

настоящите правила. Картотекирането започва от 1-ви януари и приключва на 1-ви април на 

текущата година. Таксата за картотека се заплаща по банков път от съответния клуб. Размерът 

на таксата за картотека се определя по утвърдените тарифи от УС на БАТ всяка календарна 

година.  

(2) При неспазване срока по предходния член, картотекирането се допуска само при заплатена 

такса за неспазен срок за картотека по утвърдените тарифи от УС на БАТ всяка календарна 

година.  

(3)Необходими документи за картотека:  

I. Два броя списъци по образец на състезателите, разделени по възрастова група и пол. 

Списъците се изготвят на компютър във файл “Еxcel”, предоставен от БАТ.  

- Списъците задължително се заверяват с подпис и печат от Председателя на клуба и 

медицинско лице със специалност спортна медицина, което е провело годишния 

периодичен преглед по Наредба 1 от 22.11.2019г за „Условията и реда за 

извършване на медицински прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и 

състезателна дейност“ на ММС.  

II. Списък с имената на състезателите, изписани на латински по документ за самоличност 

или за малолетните лица съгласно изискванията на Закона за транслитерацията. Те се 

изготвят на компютър във файл “Еxcel”, предоставен от БАТ. 

III. Копие от документ за самоличност (лична карта, паспорт) или акт за раждане - САМО 

при първоначална картотека.  

IV. Декларация, изразяваща желанието на лицето да вземе участие в учебно- 

тренировъчния и състезателен процес към определен клуб, член на БАТ.  

- За малолетни (под 14 год.), подписана от двамата родители или настойници;  

- За непълнолетни (от 14г. до 18г.) с изразено лично писмено желание и писмено 

съгласие на двамата родители или попечители.  

- За пълнолетни лица (над 18г.) с изразено писмено желание от лицето.  

V. Актуална снимка на състезателя (формат лични документи) на дигитален носител. Този 

трябва да е с наименование - трите имена на състезателя.  

VI. Копие от задължително направена групова застраховка „Спортна злополука“, за срок от 

една година (срокът на картотека). В нея трябва да фигурират всички предложени за 

картотека състезатели.  
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VII. Копие на банково извлечение за платен годишен членски внос и такса картотека за 

всеки състезател.  

VIII. Декларация, изразяваща съгласие за предоставяне и обработване на личните данни на 

лицето, предложено за картотека - по предоставен от БАТ образец на декларацията. 

IX. В графата „забележка“ на списъка по образец на състезателите се вписва името на 

стария клуб, от който идва състезателят. В този случай се представя и състезателната 

карта на състезателя от предходния клуб.  

Чл. 16 (1)Могат да бъдат картотекирани както български, така и чуждестранни състезатели.  

(2)За чуждестранните състезатели е задължително да пребивават законно в Република 

България с наличието на документ, който удостоверява пребиваването и адресна регистрация 

в България за срок не по-кратък от 6 месеца преди картотекирането.  

(3)Картотекираните чуждестранни състезатели не могат да бъдат част от националния отбор по 

триатлон и да се състезават представлявайки Република България.  

(4) При наличието на двойно гражданство и едното от тях е българско, състезателят се 

картотекира като български гражданин. Към необходимите документи се предоставя и 

писмена декларация, че не е участвал в състезания и не е картотекиран към чуждестранен 

клуб през предходната и текущата година.  

Чл. 17 Всеки картотекиран състезател с българско гражданство има право да се състезава за 

друг чуждестранен клуб в рамките на срока на картотеката, но няма право да представлява 

националния отбор на чуждата държава. 

Чл. 18 Спортист, който не отговаря на условията в настоящите правила не може да бъде 

картотекиран. 

Чл. 19 Клуб – член на БАТ, който е представил документ с невярно съдържание или неистински 

документи, относно адресната регистрация или самоличността на лицето, се санкционира с 

една година лишаване от участие в състезания от вътрешния календар на БАТ.   

Чл. 20 (1) Картотекираните състезатели се разпределят в следните възрастови групи:  

0. „Бенджамин“ 10 год. – и по-малки. 

1. „Деца“ 11 – 12 год.  

2. „Младша Възраст“ 13 – 14 год. 

3. „Старша Възраст“  15 – 16 год. 

4. „Младежи и Девойки“ 17 – 19 год.  

5. „Мъже и Жени“ +19г.  

 (2)Само състезатели от възрастова група „Младежи и Девойки“  17 - 19г. могат да бъдат 

картотекирани в по-горна възрастова група, след предоставяне на медицинско разрешение от 

медицинско лице със специалност спортна медицина и заявление до БАТ, че желаят да се 

състезават в по-горна възрастова група.  

Чл. 21 Картотекираните състезатели в по-горна възрастова група се състезават за съответната 

спортно-състезателна година, само в тази по-горна възрастова група.  

Чл. 22 (1) БАТ извършва картотекирането след проверка и установяване на редовността на 

предложението и документите, приложени към него.  
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(2) За удостоверяване на извършеното картотекиране, БАТ издава на всеки състезател 

официален документ – състезателна карта. Картата разполага с уникален номер и съдържа 

данните на лицето /име, презиме, фамилия, спортен клуб и дата на раждане/ и негова 

актуална снимка.  

(3) Състезателните права на спортистите се удостоверяват чрез състезателната карта.  

Чл. 23 (1)Използваните и обработваните данни на състезателя при картотекирането попадат в 

категория „Лични данни“ и „Чувствителни лични данни“  по смисъла на чл. 6, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на хората, ОРЗД, GDPR).  

(2)При осъществяване на дейността по картотекирането на състезателите по триатлон БАТ, 

извършва администрирането, обработването и съхранението на личните данни при спазване 

на изискванията в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, 

ОРЗД, GDPR). 

4. Отнемане и прекратяване на състезателни права на 

спортистите по триатлон.  
Чл. 24 (1) Състезателните права на картотекираните спортисти по триатлон могат да бъдат 

отнети или прекратени от БАТ за определен период от време или окончателно.  

(2) Мерките по ал.1 се налагат от УС на БАТ по предложение на:  

1. Спортния клуб, притежаващ състезателните права на картотекираното лице.  

2. Вътрешните органи – комисии на БАТ. Въз основа на „Правилата за провеждане на 

Държавни първенства и състезания по триатлон от вътрешния спортен календар на 

БАТ“, „Дисциплинарният правилник на БАТ“, „Антидопинговите правила на БАТ“ и 

„Правилата за вътрешния ред на националните състезатели и треньори на БАТ“. 

3. Международния съюз по триатлон (ITU) и Европейския съюз по триатлон (ETU), в 

случаите предвидени в техните правила.  

4. Изпълнителния директор на Антидопинговия център.  

Чл. 25 (1) Състезателните права на картотекираните спортисти по триатлон могат да бъдат 

спрени или отнети при констатирани нарушения на:  

1. Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за прилагане на ЗФВС, 

настоящите правила, устава на БАТ, правила на Международния съюз по триатлон (ITU) 

и Европейския съюз по триатлон (ETU) и други нормативни актове, издадени от 

Министерски съвет и Министерството на младежта и спорта. 

2. Правилата и нормите на Българския Олимпийски Комитет (БОК), включително и при 

нарушение на антидопинговите правила.  

3. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес.  

4. Правилата и правилниците на БАТ.  

(2)Решение за отнемане на състезателни права се постановява и при наличие на влязла в сила 

присъда с наложено наказание на лицето, за извършено престъпление от общ характер, ако 

видът на наложеното наказание е несъвместим с упражняване на състезателни права.  

Чл. 26 (1) Състезателните права на картотекираните спортисти по триатлон могат да бъдат 

прекратени и в следните случаи:  
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1. С изтичане срока на картотекирането, ако то не бъде подновено.  

2. При смърт или поставянето под пълно запрещение на картотекираното лице.  

3. При прекратяване на членството на спортния клуб в БАТ. 

4. При заличаване на спортния клуб от регистрите на ММС. 

5. При откриването на производство по несъстоятелност или ликвидация на спортния 

клуб. 

(2)Споровете във връзка със състезателните права се решават от Арбитражната комисия по 

правата и членството на състезателите (АКПЧС).  

5. Етични задължения на състезателя.  
Чл. 27 Състезателят е длъжен при упражняване на спортно-състезателната си дейност:  

I. Да спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за 

спортна и Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни 

събития.  

II. Да не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в 

тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните 

постижения.  

III. Да спазва спортната етика и опазва престижа на спорта.  

IV. Да спазва правилата на международните организации (ITU и ETU), уреждащи 

участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища.  

V. Да се подлага на начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи. 

VI. Да спазва правилата и решенията на БАТ.  

VII. Да изпълнява съзнателно и целенасочено спортно-техническите изисквания за спорта 

триатлон и неговите разновидности, с оглед постигане на заложените в 

тренировъчните планове спортни резултати.  

VIII. Да се явява на старт и за награждаване в приличен спортен екип и оборудване. 

IX. Да не използва националната екипировка на БАТ в състезания, на които не 

представлява и не се състезава под флага на Република България.   

 


