БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

П Р АВИЛНИК
ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
И ЗА СТАТУТА НА ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА
И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО РАЗЛИЧНИТЕ
ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ
ДИСЦИПЛИНИ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1./1/ Правилникът определя статута на туристите и състезателите аматьори
участници в тренировъчната и състезателна дейност в различните направления по
туризъм и спортно-туристическите дисциплини – пешеходен, коло, ски и воден
туризъм, коломаратони, туристическо колорали и ски рали на Българска федерация по
туризъм
/2/ Правилникът определя статута на туристите и състезателите, условията и реда на
взаимоотношенията между тях и клубовете им.
Чл.2.Правомощия за прилагане на този правилник имат Спортно техническата комисия
/СТК/ при Българската федерация по туризъм /БФТ/ и длъжностните лица от
Администрацията на БФТ.
II.СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА И КАРТОТЕКИРАНЕ
Чл.3. /1/ Състезателните права са съвкупност от правото на туриста и спортиста да
участва в тренировъчна и състезателна дейност на клуба, както и свързаните с това
участия, имуществени и неимуществени права.
/2/Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на
държави -членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за
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Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или
чужди граждани, на които е разрешено дългосрочнопребиваване в Република България.
Чл.4. Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето,
желаещо да бъде картотекирано.
Чл.5. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като спортист по
определен вид спорт при спазване на разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и
семейството.
Чл.6 /1/Картотекирането се извършва от БФТ по предложение на членуващ в нея
спортен клуб. В края на годината до 31.12. клубовете изпращат списъци по възрастови
групи с трите имена, рожденна дата месец и година, заверени от клуба в два екземпляра
във федерацията за заверка , като единият екземпляр им се връща.
/2/ Срокът за заплащане на картотеката е 31-ви декември на настоящата година, а
размерът се определя ежегодно от УС на БФТ..
/3/ Ако по време на годината се приемат нови членове туристи и
състезатели се подават допълнително имената на новоприетите за заверка на списъците
но преди първата проява в която туриста и състезателя ще участва и се заплаща
картотеката определена от УС на БФТ.
/4/ Състезателните права по различните дисциплини на членовете на клубовете , се
удостоверяват със списъци с трите имена, рожденна дата, месец и година по
възрастови групи заверени от клуба и БФТуризъм в два екземпляра.
Чл.7. БФТ води регистър на картотекираните състезатели.
Чл. 8. /1/ Състезателите в спортно туристическите дисциплини и туристите са длъжни
да се състезават и участват в прояви само от името на клуба, към който са
картотекирани и са пълнолетни, удостоверяват правото за участие в тренировъчната и
спортносъстезателната дейност на БФТ с документа за самоличност.
/2/ Състезателните права принадлежат на клуба или спортиста.
/3/ Прехвърляне и преотстъпване на състезателни права се извършва само със
съгласието на състезателя или туриста.
Чл.9. Спортен клуб, картотекирал състезател в БФТ е отговорен за:
/а/ необходимите застраховки на състезателя
/б/ необходимите медицински прегледи съгласно Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за
провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински
прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.
Чл10. Състезателните права на туристи и спортисти важат само за дадената спортносъстезателна година
Чл.11.В държавните първенства по туристическо колорали, туристическо ски рали,
воден слалом в тихи води, възрастовите групи са съгласно правилниците за провеждане
на тези дисциплини или както следва:
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Момчета и момичета до 14 ; юноши и девойки младша възраст до 16, юноши и девойки
старша възраст до 19; мъже и жени до 35 и ветерани мъже и жени над 35
Чл.12. Състезателните права се разрешават съгласно изискванията на настоящия
правилник
Чл. 13. БФТ може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за
определен период от време или окончателно. Мерките по предходното изречение се
налагат:
1. По инициатива на БФТ при констатирани нарушения на:
а/ Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане на закона за
физическото възпитание и спорта и нормативните актове, регламентиращи спортната
дейност в Република България;
б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на управителните органи,
регламентиращи дейността на федерацията;
в/ тренировъчната и състезателната дейност.
2. По мотивирано предложение от страна на:
а/ спортният клуб, който с картотекирането е предоставил състезателни права на
спортиста;
б/ изпълнителния директор на Антидопинговия център.
в) международните спортни федерации, в които членува БФТ
Чл. 14. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. с изтичане срока на картотекиране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб;
6.прекратяване на членство на спортният клуб в БФТ.
Чл.15.Начина на картотекиране на коломаратонците е разгледан в правилника на
организаторите на Бревети Световни Рондоньори /BRM/ на територията та България
съгласно регламентите и правилниците на световната организация AUDAX ILUB
PARISIEN.
III.СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
ДИСЦИПЛИНИ И ТУРИСТИТЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА
ТУРИЗМА
Чл.16.По смисъла на този правилник състезателите по спортно-състезателните
дисциплини и туристите от различните видове туризъм в дейността на федерацията са
аматьори .
Чл.17. /1/ Аматьори са тези състезатели и туристи които провеждат системна
тренировъчна и състезателна дейност по различните спортно туристическите
дисциплини и видовете туризъм но за тях това не е основна професия и без да
получават възнаграждение за това
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/2/ Аматьорският статут не се променя, ако те получават средства за пътувания, хотели
, престой, застраховки и други разходи, произтичащи от участието им в спортния
календар.
/3/ Аматьори не могат да бъдат преотстъпвани на друг клуб
IV.АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.18.Всички случай за разрешаване на състезателни права на участващи в
администрираните от БФТ държавни първенства и спортно туристически състезания се
разрешават от Спортно техническата комисия /СТК/.
Чл.19 Една спортно-състезателна година обхваща периода 01.01 до 31.12

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият правилник е задължителен за всички клубове, членове на БФТ и за
техните състезатели и туристи..
§2. Решаването на спорове, налагането на наказания и всички неконкретизирани и
неуредени внастоящия Правилник въпроси става с решение на УС на БФТ
§.3. Настоящият Правилник е приет на заседание на УС с протокол № 8, реш.5 от
06.11.2019 година .
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