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ПРАВИЛНИК
за статута на пещерняците, реда за тяхното картотекиране, придобиване,
прекратяване и отнемане на състезателни права в структурата на
Българска федерация по спелеология
Общи разпоредби
Чл. 1. Този правилник урежда статута на пещерняците и реда за тяхното картотекиране в
структурата на Българска федерация по спелеология.
Чл. 2. Състезателните права на пещерняците, участието им в състезания, организирани
от БФСп и клубовете, членове на организацията.

Статут на пещерняците
Чл. 3. (1) Всички лица, придобили технически квалификации „Пещерняк“, „Основи на
вертикалната спелеология“, „Техническо усъвършенстване“, „Картиране и научноприложни методи“ „Стажант – инструктор“, „Инструктор по спелеология“, „Спасител в
пещери и пропасти“, „Пещерно спасяване“ по учебната система на БФСп имат статут на
спортисти аматьори.
(2) Спортистите аматьори в БФСп имат право да участват в организираните от БФСп и
нейните членове спортни състезания, отговаряйки на изискванията на този Правилник,
другите вътрешни правилници на организацията и Българското законодателство.
Чл. 4. Лица без придобита квалификация по учебната система на БФСп, имат право да
участват в организирани спортни мероприятия (да им бъдат предоставяни спортни
услуги) свързани със спелеологията само под надзора на Инструктор по спелеология.
Чл. 5. В структурата на БФСп няма спортисти професионалисти.

Картотекиране и ред за картотекиране на пещерняците
Чл. 6. Картотекирането на пещерняците е акт, който им дава състезателни права за всяка
една календарна година.
Чл. 7. (1) Под състезателни права се разбира правото на всяко едно лице да участва в
състезания, организирани от БФСп или клубовете членове на организацията, включени в
Държавния спортен календар на федерацията.
(2) За всички останали спортни мероприятия (обучения, квалификации,
преквалификации, експедиции и др.), които се организират в структурата на БФСп не се
изисква картотекиране на лицата, участващи в тях.
Чл. 8. (1) Картотекирането се извършва въз основа на ясно изразено, в писмена форма,
желание на съответното физическо лице да бъде картотекирано към даден спортен клуб,
член на БФСп.
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(2) Вписването на лицето в листа за картотекиране (по образец на БФСп) се прави
собственоръчно от лицето, изразяващо желание да бъде картотекирано към съответния
спортен клуб, в който членува за съответна календарна година.
(3) В листа за картотекиране се вписват трите имена на лицето, изразяващо желание да
бъде картотекирано, клуба от чието име ще участва в състезанията и годината, за която
се картотекира. В листа за картотекиране лицето полага собственоръчно своя подпис, с
което изразява желанието си да бъде картотекирано.
(4) Едно лице може да бъде картотекирано само към един спортен клуб член на БФСп, за
съответна календарна година. През тази година лицето може да се състезава само от
името на съответния спортен клуб, в който е картотекирано.
Чл. 9. Картотекирането на лица на възраст под 18 години се извършва при спазване
разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството.
Чл. 10. (1) В края на всяка календарна година, до 15 декември, клубовете членове на
БФСп изпращат до официалната електронна поща на организацията своите предложения
и списък (по образец на БФСп) с лицата, изразяващи желание да бъдат картотекирани за
следваща календарна година.
(2) Лицата за картотекиране се утвърждават от БФСп с решение на УС на организацията.
(3) На картотекираните се издава карта на хартиен или електронен носител, която
съдържа трите имена на картотекирания, от името на кой спортен клуб и за коя
календарна година ще се състезава. Картата се подписва и подпечатва от
представляващия БФСп или упълномощено от него лице.
(4) Картата се изпраща на хартиен или електронен носител по предоставен от лицето
адрес или електронна поща за кореспонденция.
Чл. 11. Преди участия в състезания, с показване на картата на организаторите на
съответното състезание, лицето удостоверява, че е картотекирано, от името на кой клуб
ще участва в състезанието и за коя календарна година е картотекирано.

Отнемане и прекратяване на състезателни права
Чл. 11. По инициатива на БФСп, при констатирани нарушения на Закона за физическото
възпитание и спорта и вътрешните правилници на организацията, регламентиращи
системата на спорта в Република България и спортно-състезателната дейност в
структурата на федерацията, БФСп чрез своите ръководни органи има право да отнема
състезателните права на картотекираните лица.
Чл. 12. Състезателните права, произтичащи от картотекирането могат да се прекратяват:
1. по взаимно съгласие;
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, в който е картотекирано лицето.
6. при прекратяване членството на спортния клуб в БФСп.
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Права и задължения на картотекираните лица в структурата на БФСп
Чл. 13. Картотекираните пещерняци са длъжни и имат право да:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс
за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;
2. не употребяват допингови средства и не прилагат допингови методи в
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си
постижения;
3. спазват спортната етика и принципите на честната игра;
4. спазват вътрешните правилници на БФСп;
5. подлежат на задължителни начални, периодични и пред състезателни
медицински прегледи;
6. имат сключена застраховка, съгласно вътрешните правилници на БФСп.
7. изпълняват и спазват решенията на органите на БФСп;
8. писмено заявяват своето желание да получат състезателни права към съответен
клуб, член на БФСп;
9. състезава се само от името на клуба, към който е картотекиран;
10. до 1 декември на всяка календарна година уведомяват писмено за желанието си
да прекратят състезателните си права към съответен спортен клуб, ако имат
такова;
11. носят отговорност за предоставеното им имущество и материално-технически
средства;
12. водят системна тренировъчна дейност и участват в състезанията от държавния и
международния спортен календар на БФСп.

Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 13. Този правилник е приет на редовно заседание на УС на БФСп, проведено на
15.01.2020 г. с решение № 4 от протокол № 1/15.01.2019 г.
Чл. 14. Правилникът е изготвен на основание на изискванията на Закона за физическото
възпитание и спорта.
Чл. 15. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.
Чл. 16. Всички клубове, членове на БФСп, със срок до три месеца от приемането на
Правилника са длъжни да изпратят списък с лицата, изявили желание за картотекиране
за календарната година, в която е приет Правилника.

страница 3 | 3

