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„Правила за условията и реда на трансфер и 

преотстъпването на състезателни права на спортистите, 

картотекирани в Българска Асоциация по Триатлон (БАТ)„  

1. Общи положения. 
Чл. 1 (1) С настоящите правила се уреждат прехвърлянето на състезателни права и правилата 

за трансфер на състезатели между клубове, членове на БАТ.  

(2)Състезателните права са съвкупност от правото на състезателя да участва в тренировъчната 

и състезателната дейност в спортен клуб, както и свързаните с това участие права.  

(3)Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря трансферна сума и сключване 

на възмезден договор за трансфер. 

(4)Трансферните права принадлежат на клуба, към който едно лице е картотекирано, като 

състезател.  

Чл. 2 Картотекирането има срок - една календарна година. Картотекираните спортисти в БАТ 

могат да се състезават през календарната година от името само на един спортен клуб, 

независимо къде живеят, учат или работят. 

Чл. 3 При обединение на два или повече клуба, състезателите, които остават в новия обединен 

клуб получават право на прекартотекиране и придобиват състезателни права от името на 

новия клуб.  

Чл. 4 Ако един клуб се раздели на два или повече клуба, то неговите състезатели получават 

право на прекартотекиране и придобиват състезателни права от името на един от отделилите 

се спортни клубове, при спазване на останалите условия в настоящата наредба.  

Чл. 5 В случай, че даден клуб прекрати членството си в БАТ или при заличаване на неговата 

регистрация в Министерството на младежта и спортна (ММС), състезателите получават право 

на прекартотекиране и придобиват състезателни права от името на друг клуб, по техен избор.  

2. Прехвърляне на състезателни права на ученици и студенти.  
Чл. 6 Състезателите – ученици, които по време на учебната година променят местоживеенето 

си, могат да придобиват състезателни права за друг клуб, при условие, че клуба, който 

напускат даде писмено съгласие на БАТ за извършване на прекартотекиране. В противен 

случай, състезателят може да премине в новия клуб след приключване на календарната 

година.  

Чл. 7 Състезателите – студенти, които по-време на дадена учебна година, променят 

местоживеенето си, могат да придобиват състезателни права за друг клуб, при условие, че 

клуба, който напускат даде писмено съгласие на БАТ за извършване на прекартотекирането. В 

противен случай, състезателят може да премине в новия клуб след приключване на 

календарната година.   
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3. Прехвърляне на състезателни права на спортист – аматьор.  
Чл.  8 Състезателните права на състезател-аматьор могат да се прехвърлят от клуба, където е 

картотекиран в друг клуб, само след изтичане на календарната годината или в упоменатите 

случаи в чл. 6 и чл. 7 от настоящите правила.  

Чл. 9 Състезател, картотекиран като аматьор не може да сключва възмезден договор със 

спортен клуб и да бъде основание за трансфер между два спортни клуба.  

4. Прехвърляне на състезателни права при професионален 

спортист и правила за възмезден трансфер на 

професионалисти.  
Чл. 10 (1)Състезателните права на състезател-професионалист могат да се прехвърлят от клуба, 

където е картотекиран в друг клуб, само след изтичането на календарната година, за която е 

картотекиран. Предпоставка за прехвърляне на състезателни права на състезател 

професионалист е наличието на сключен възмезден договор между състезателя 

професионалист и спортния клуб, чрез който е картотекиран от БАТ.  

(2)Прехвърлянето може да стане с разрешението на изпращащия спортен клуб, който може да 

претендира за получаване на трансферна сума, само ако бъде подписан възмезден договор за 

трансфер, сключен между двата спортни клуба (изпращащ и приемащ). Това се прилага, само в 

случай, че в клаузата, уреждаща условията за трансфер във възмездния договор между 

професионалния спортист и спортния клуб, фигурира възможността за получаване на 

трансферна сума чрез възмезден договор за трансфер на професионален състезател.  

Чл. 11 Възмездният договор за трансфер на състезател професионалист между два спортни 

клуба задължително трябва да съдържа следните клаузи:  

1. Правата и задълженията на двата спортни клуба.  

2. Трансферната сума, договорена между страните.  

3. Начин и срок за заплащане на трансферната сума.  

4. Последствия при неизпълнение на договора от някоя от страните.  

(2)Договорът за възмезден трансфер на състезател професионалист между два спортни клуба 

задължително се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите в 3 екземпляра 

(по един за всяка страна и един за БАТ) и се вписва в трансферния регистър на БАТ.  

(3) Учредяването и начинът на водене на трансферния регистър на възмездните договори за 

трансфер на състезатели професионалисти се определя с решение на Управителния Съвет на 

БАТ.  

(4)Прехвърлянето на състезателни права на малолетен или непълнолетен състезател- 

професионалист се извършва, след като той или законният му представител (родител, 

попечител или настойник) даде писмено съгласие.  

(5) Прехвърлянето на състезателни права и трансферите на състезател- професионалист се 

осъществява в периода, предвиден за картотекиране на състезатели за спортно-състезателната 

година. Този период е уреден в „Правилата за регламентиране на статута на спортиста и за 

предоставяне, прекратяване и отнемане на състезателни права“ на БАТ.  
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Чл. 11 Споровете относно трансфера на състезатели-професионалисти се решават от 

Арбитражната комисия по правата и членството на състезатели (АКПЧС).  

 

5. Заключителни разпоредби. 
(1)Настоящите правила са задължителни за всички спортни клубове – членове на БАТ.  

(2)Решаването на спорове по приложение настоящите правила става с решение на УС на БАТ.  

(2)Настоящите правила се приемат на основание ЗФВС и ППЗФВС.  

 


