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ПРАВИЛНИК
за състезателните права и регламентиране статута на спортистите

при Българска Федерация по Водомоторни спортове

Глава първа
Общи положения

Чл.1.(1) С настоящия Правилник се уреждат условията за предоставянето,
прекратяването и отнемането на състезателни права и за регламентиране на
статута на спортистите, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната
дейност на Българска Федерация по Водомоторни спортове (БФВМС).

(2) Този правилник се изготви и прие от Управителния съвет (УС) на БФВМС
в изпълнение на изискванията и на основание Закона за физическото възпитание и
спорта (ЗФВС), Правилника за прилагане на ЗФВС и Устава на БФВМС.

Чл.2. Правомощия по прилагане на Правилника и неговото тълкуване има УС
БФВМС

Чл.3. УС на БФВМС определя условията и реда на картотекиране на
спортистите в съответствие със  ЗФВС, Наредбата на БФВМС (издавана всяка година
за съответния сезон) и правилниците и наредбите на Международната Водоморна
Федерация  (UIM ).

Глава втора
Статут на състезателите по водомоторни спортове

Чл.4. По смисъла на този правилник статутът на състезателите по
водомоторни спортове, без значение дисциплината или класа, е два вида:

1. състезатели – аматьори;
2. състезател – професионалист;



2

Раздел І
Статут на състезателите аматьори

Чл.5. (1) Състезател по водомоторен спорт с аматьорски статут е този
спортист, който практикува определена дисциплина водомоторен спорт в спортен
клуб, член на БФВМС и е картотекиран по реда на глава трета от този правилник, но
това не е основна професия за него и не е обвързан с водомоторния клуб чрез
трудов договор, чрез който да получава регулярно възнаграждение срещу
системното упражняване на съответната спортна дисциплина и участие в спортно-
състезателния и тренировъчен процес.

(2) За удостоверяване на състезателните права се издава официален
документ – състезателен лиценз.

(3) Състезателните права на състезателя-аматьор възникват от акта на
картотекирането по предложение от съответния спортен клуб.

Чл.6. За състезател - аматьор важат всички разпоредби на настоящия
правилник и наредбата на БФВМС.

Чл.7. Състезателят - аматьор може да бъде подпомаган финансово със
средства от спортния клуб или БФВМС при определени от УС условия  за покриване
на разходите по участието в тренировъчната и състезателна дейност, без това да
променя статута му на аматьор.

Раздел ІІ
Статут на състезателите професионалисти

Чл.9. (1) Състезател по водомоторен спорт с професионален статут е
спортист, който извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност, като
основна професия срещу заплащане, като за това е сключил трудов договор с
водомоторния клуб, членуващ в БФВМС.

(2) За удостоверяване на състезателните права се издава официален
документ – състезателен лиценз.

(3) Състезателните права на спортистите-професионалисти се упражняват за
срока на договора.

(4) По отношение на участието в шампионати и състезания от вътрешния и
международния спортен календар на БФВМ,С правата на състезателите -аматьори
и състезателите-професионалисти са еднакви.

Чл.10. Договорът между състезателя професионалист и спортния клуб се
сключва задължително в писмена форма и включва задължително клаузи
уреждащи следните въпроси:

1.  срока на договора;
2.  размера на възнаграждението на спортиста;
3. застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;
4. условията и реда за прекратяване на договора, вкл. при трансфер;
5. обезщетенията дължими на изправната страна;
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Чл.11. При извършването на тренировъчна и спортно-състезателна дейност
за състезателя професионалист важат разпоредбите на този правилник и наредбата
на БФВМС.

Глава трета
Предоставяне на състезателни права. Лицензиране
Раздел І
Състезателни права

Чл.12. По предложение на своите членове – спортни клубове, БФВМС
предоставя състезателни права на спортистите и ги картотекира, като състезатели,
които са български или чужди граждани. За чуждите граждани, желаещи да получат
състезателни права от БФВМС е необходим съответния освобождаващ документ от
националната федерация на която кандидата е гражданин и притежава паспорт.
Този документ се изготвя според изискванията на UIM, Спортен Устав, чл.70.2 и се
предоставя от клуба на кандидата при неговото картотекиране в БФВМС

Чл.13.(1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да
участват в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и
свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

(2) Спортистът е длъжен (обвързан) да упражнява състезателните права, като
се състезава само от името на клуба, който го е предложил за придобиване на
състезателни права и за съответното лицензиране или от името на клуба в който
правомерно, по съответния ред, е трансферирана (прехвърлена) обвързаността на
състезателните права.
Раздел ІІ
Лицензиране на състезателите по водомоторни спортове

Чл.14. Лицензирането е акт, с който се създават състезателни права за
определено физическо лице, придобиващо статута на спортист-състезател.

Чл.15.(1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български
граждани,  граждани на държави – членки на Европейския съюз,  на страните по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария или чужди граждани,  на които е разрешено
дългосрочно пребиваване в РепубликаБългария

(2) Лицензирането на пълнолетни лица (над 18г.) се извършва само след
изразено лично писмено желание от лицето подлежащо на картотекиране,
предоставяне на необходимото заявление за лицензиране и съответните
изискуеми документи(медицнско удостоверение, договор с клуба, кръвна група и
др.).

(3) Лице на възраст под 18г. може да бъде картотекирано като спортист-
състезател по водомоторен спорт при спазване на разпоредбите на чл.3 и чл.4 от
Закона за лицата и семейството и предоставяне на необходимото заявление за
лицензиране, изготвено и попълнено по образец от родителите и съответните
изискуеми документи(нотариално заверено родителско сългасие за участие във
водомоторни състезания и тренировки,медицинско удостоверение, договор с
клуба,  акт за раждане и др.).
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Чл.16. (1) Състезателите по водомоторни спортове се разпределят в
следните възрастови групи:

1. Деца (Junior) от 10 до 16 годишна възраст за Джет Ски и Бързи лодки
2. Мъже над 16 години за Джет Ски и Бързи лодки

(2) За минимална възраст на състезателя се взема в предвид датата на
раждане на състезателя, а за максимална възраст, края на календарната
година в която състезателят е навършил маскималната възраст за дадена
възрастова група.

(3) Възрастовата група се взима в предвид при определяне на класа (на
базата на кубатурата на джета или бързата лодка) в която се лицензира
състезателя. Класа и съответната възрастова група се определят ежегодно в
наредбата на БФВМС в съответствие с изискванията на UIM.

Чл.17.(1) Картотекирането се извършва от БФВМС по писмено предложение
на членуващ в нея клуб, придружено с изискуемите документи посочени в
наредбата на БФВМС.

(2) Картотекирането и произтичащите от него състезателни права имат срок
за една спортно-състезателна година (сезон) и имат действие до 31 декември на
съответната година.

(3) Промяна на клубната принадлежност на състезателите и съответно
техните състезателни права става от 30 септември на съответната година до 30
март на следващата година.

(4) Таксите за лицензиране ежегодно се публикуват в Наредбата на БФВМС.

Дисциплина Национален Лиценз Международен Лиценз
Джет Ски JUNIOR БЕЗПЛАТНО от БФВМС БЕЗПЛАТНО от БФВМС
Джет Ски WOMEN БЕЗПЛАТНО от БФВМС БЕЗПЛАТНО от БФВМС
Джет Ски Мъже 50 лева БЕЗПЛАТНО от БФВМС
Бързи Лодки JUNIOR БЕЗПЛАТНО от БФВМС БЕЗПЛАТНО от БФВМС
Бързи Лодки Мъже 50 лева БЕЗПЛАТНО от БФВМС

Чл.18. Заявлението за картотекиране по смисъла на чл.17, ал.1 от настоящия
правилник се изготвя по образец публикуван на сайта на БФВМС и включва като
задължителни приложения, следните документи:

1. договор със спортния клуб,
2. медицинско удостоверение за физическото състояние на кандидат

състезателя,
3. един брой актуална снимка на състезателя,
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4. нотариално заверена декларация от родителите (за състезатели на
възраст под18г.), чл. 15 (3) и (4) от настоящия правилник.

5. Акт за раждане(за състезатели на възраст под18г.)

Чл.19.(1) БФВМС извършва лицензирането, след като се увери в
изправността, на изискващите документите и правомерността на постъпилото
предложение от съответния водомоторен клуб, за всеки състезател индивидуално.

(2) За удостоверяване на извършеното картотекиране, БФВМС издава на
всеки състезател официален документ по образец – състезателен лиценз – по
образец.

(3) Спортистите удостоверяват придобитите си, по този ред, състезателни
права с представяне на състезателния си лиценз.

Чл.20. Картотекирането на чуждестранни състезатели, по реда на този
правилник, се допуска самослед като БФВМС получи официално писмено
разрешение за това от съответната Национална федерация.

Чл.21.(1) Данните за състезателите използвани и обработвани при
картотекирането, така както е предвидено в този правилник, попадат в категорията
“лични данни” по смисъла на чл.2 от Закона за защита на личните данни.

(2) БФВМС при осъществяването на дейността по картотекирането на
състезателите по водомоторен спорт извършва администрирането на личните
данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и
Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната
администрация.

Глава четвърта
Отнемане и прекратяване на състезателните права на спортистите по
водомоторен спорт

Чл.22.(1.) Състезателните права, произтичащи от лицензирането се
прекратяват в следните случаи:При едностранно мотивирано писмено искане на
спортния клуб или на лицензираното лице, или негов законен представител
(родител, настойник, попечител), депозирано до клуба и БФВМС.

1. При неупражняване на правата и задълженията на лицензираноното
лице, произтичащо от статута му на състезател в продължение на един
месец без уважителна причина и без съгласието на спортния клуб
(самоотлъчка)

(2) Спорове във връзка с прекратяването на състезателните права се
решават от компетентните органи и по реда на настоящият правилник.
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Чл.23 (1) В случаите по чл.21, ал. 1-2, срокът в който даден състезател или
спортен клуб трябва да бъдат информирани за прекратяване на състезателните
права се ограничава до 7 работни дни след постъпване на постъпило искане или
обявяване на дисциплинарни прекратявания на състезателни права.

Чл.24(1) Прекратяването на състезателните права се извършва само с
официален писмен документ.

Чл.25.(1) БФВМС може да отнеме състезателните права на картотекиран от
нея състезател за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал.1 се налагат от БФВМС по инициатива на Управителния
съвет (УС) на федерацията или по мотивирано предложение на:

1. спортния клуб предложил лицензирането на състезателя за текущата
година;

2. Изпълнителния директор на Антидопинговия Център
3. международните спортни организации UIM в случаите предвидени в

техните правила;
Чл.26.(1) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчна

дейност, произтичащи от картотекирането могат да се отнемат временно или
окончателно при констатирани сериозни нарушения на:

1.Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за
неговото прилагане, настоящия правилник, Устава на БФВМС, правилата на
междунаордните спортни организации в които члениува БФВМС и другите
нормативни документи (правилници, наредби и инструкции)  по приложение на
ЗФВС издавани от МС и ММС;

2. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес;

4. Нормативните документи и решения на УС на БФВМС;
(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.27.(1) Отнемането на състезателните права по предходните членове се
извършва от БФВМС, разглеждане на казуса пред УС на БФВМС.

(2) Конкретни мотивирани писмени предложения-искания, придружени с
доказателства от оправомощените по чл. 25, ал.2 лица се отправят до УС на БФВМС,
която в 20 дневен срок изпраща преписи от исканията и мотивите до засегнатите
лица и съответния спортен клуб, които от своя страна изпращат своите становища в
10 дневен срок до УС на БФВМС. В седем дневен срок УС на БФВМС се произнася с
мотивирано решение по предложението-искане.



7

Глава пета
Етични задължения на състезателя

Чл.28. Състезателят е  длъжен при упражняване на спортно състезателната
си дейност:

1. Да спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта,
Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение при
провеждане на състезания и ползване на спортни обекти, Кодекса на UIM за защита
на околната среда и др.;

2.  Да не употребяват допингови средства и не прилагат допингови методи в
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си
постижения;

3.   Да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
4. Да спазват общозадължителните актове на международните спортни

организации уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на
всички равнища (републикански, регионални, европейски и световни шампионати
и купи).

5. Да се подлагат на начални, периодични и предсъстезателни медицински
прегледи;

6. Да изпълняват разпоредбите на нормативните документи и решенията на
БФВМС;

7. Да изпълняват съзнателно и целенасочено спортно-техническите
изисквания за съответната мотоциклетна дисциплина с оглед постигане на
заложените в тренировъчните планове спортни резултати.

Преходни заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият правилник е вътрешен нормативен акт на БФВМС и спазването
му е задължително за всички спортни клубове – редовни членове на федерацията.

§ 2. Правилникът отменя всички действащи досега правилници и решения,
отнасящи се до уреждане на правоотношения свързани със състезателни права, и
статута на състезатели по водомоторни спортове и влиза в сила на следващия ден
след утвърждаването му от Министъра на физическото възпитание и спорта.

§ 3.Решаването на спорове по приложение на този правилник и конкретизиране
на срокове става с Решение на УС на БФВМС

§ 4. Неуредените в този правилник въпроси се решават от УС на БФВМС.


