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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. Този правилник урежда взаимоотношенията между БФСки и 

състезателите и треньорите, по повод изпълнение на задълженията им и 

свързаните с това награди, поощрения, както и осъществяването на 

дисциплинарна отговорност при неспазване на задълженията. 

Правилникът се прилага и за всички участници в състезания, организирани 

и провеждани от БФСки /състезатели, треньори, съдии и други длъжностни 

лица/. 

 

Чл.2. Правилникът се прилага за всички дисциплинарни нарушения в 

системата на БФСки, включително и в случаите, в които съответното 

деяние съставлява нарушение, наказуемо от държавните органи. 

 

Чл.3. Дисциплинарни нарушения по смисъла на този правилник  са: не 

спортсменско и не етично поведение; нарушения на реда, преди, по време 

и след състезания; нарушение на нормативни документи и решения на 

БФСки, Международната Федерация по ски /FIS/, както и всички други 

действия и бездействия, несъвместими с целите и задачите на устава на 

БФСки.  

 

Чл.4. Дисциплинарните нарушения могат да бъдат извършвани от 

състезатели, треньори и длъжностни лица участници в провеждането на 

състезания. 

 

Чл.5. Спортни клубове членове на БФСки са отговорни за поведението 

на техните състезатели, треньори, ръководители, съдии и членове, както и 

всяко друго лице упълномощено от тях официално да ги представя по 

време на състезания и прояви. Отговорността на клубовете се определя в 

Устава на БФСки. 

 
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 

 

 Чл.6. Треньори  

За показани високи успехи в обществената, учебно-спортно състезателна 

дейност и за достойно гражданско поведение всеки треньор в системата на 

БФСки може да бъде поощрен с: 

 

1. Публична похвала 

2. Парична сума 

3. Индивидуален ценен подарък 
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 Поощрения по т. 1-3 се присъждат от  Председателя на БФСки по 

предложение на съответния ръководител на направление, старши треньори 

на национални отбори, както и от Генералния секретар на БФСки. 

     Чл.7. Състезатели 

За показани високи успехи в учебно-спортно състезателната дейност, етика 

и достойно гражданско поведение състезателите могат да бъдат поощрени 

с: 

1. Публична похвала 

2. Парична сума 

3. Индивидуален ценен подарък 

 

Поощрения по т. 1-3 се присъждат от Председателя на БФСки по 

предложение на съответния ръководител на направление, старши треньори 

на национални отбори, както и от Генералния секретар на БФСки 

 
НАКАЗАНИЯ 

 

  Чл.8.Треньор, който нарушава вътрешните актове на БФСки и 

правилата на FIS и по-конкретно: 

 

1. Не спазва указанията на организаторите на спортната проява /          

график, техническа конференция, откриване, закриване, график на 

състезанието и други/.  

2. Неприлично поведение и саморазправа със съдиите по време на 

състезание.  

3. Неприлично  поведение, обиди или саморазправа към колеги или   

други длъжностни лица или към състезатели, преди, по време и 

след състезание. 

4. Не осъществява  контрол върху дисциплината на състезателите, 

по време на тренировка или състезание. 

5. Използва непозволени педагогически методи и средства за 

обучение по време на тренировъчния процес или физическа 

саморазправа, при доказана вина. 

6.  Допуска употреба на забранени медикаменти от състезателите му. 

 

Се наказва с парична глоба в размер от 100 до 200лв. за всяко отделно 

нарушение. За употреба на забранени медикаменти наказанието е 

съобразно ФИС Анти- Допинг правилата. 

  

 Чл.9.(1) Състезател, който нарушава други вътрешните актове на 

БФСки или правилата на FIS, се наказва дисциплинарно, независимо от 

другите видове отговорности, когато такива са предвидени за същото 

деяние. 
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(2) На състезатели от  националните отбори, които извършват 

следните действия: 

 

1. Неоснователни закъснения и отсъствия на официални контролни 

и прояви на националния отбор.  

2. Неоснователно напускане по време на контролни и прояви на 

националния отбор. 

3. Публично неприлично поведение и обида към друг състезател, 

треньори или длъжностни лица. 

4. Употреба на забранени лекарствени средства. 

5. Неспазване на указанията на длъжностни лица, по време на 

вътрешни и международни състезания. 

6. Системни нарушения на изискванията като възпрепятстване на 

учебно тренировъчния процес, неоснователни системни отсъствия 

от тренировки, неоснователни системни закъснения, отказ да 

изпълнява указанията на треньора. 

 

Се налага парична глоба в размер от 100 до 150лв. за всяко отделно 

нарушение. За груби и ли системни нарушения състезателят се наказва с 

лишаване от участие в международни състезания за определен период. За 

употреба на забранени медикаменти наказанието е съобразно ФИС Анти- 

Допинг правилата. 

 

(3) На състезатели членове на спортни клубове, които извършват 

следните действия: 

1. Неприлично поведение или обида към длъжностно лице, треньор 

или състезател, преди, по време или след спортна проява.  

2. Неспазване на указанията на организаторите по време на 

състезание /разглеждане на трасето според изискванията на FIS 

правилника, загряване и тренировка на указаните места и т.н./.  

3. Виновно причиняване на вреди в състезателната или 

тренировъчната зона  . 

4. Неоснователни закъснения, които затрудняват организирането на 

състезанието или го възпрепятстват. 

5. Отказ на състезателя за участие в официални церемонии 

/откриване и закриване/.  

6. Отказ на състезателя за участие в награждаването след 

състезанието .  

7. Употреба на забранени лекарствени средства 

 

Се налага парична глоба в размер от 50 до 100лв.При груби системни 

нарушения от страна на състезателя, същият се наказва със спиране на 
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състезателните права за един сезон. За употреба на забранени медикаменти 

наказанието е съобразно ФИС Анти- Допинг правилата. 

 

Чл.10. Наказания на съдии и членове на технически екип за действия по 

време на състезание. 

Лице от съдийския или техническия екип, което: 

1. Не се яви в подходяща екипировка. 

2. Не се яви или закъснее за проявата, съгласно обявената 

програма. 

3. Не следва указанията на Журито и след края на проявата 

напусне състезанието без разрешение на Ръководителя на 

състезанието или Отговорника на съдиите 

4. По време на състезателните маншове или бягания не изпълнява 

други задължения, свързани с правилното протичане на 

състезанието, 

Се наказва с глоба от 50 до 200лв. 

 

Чл.11. Дисциплинарните наказания по този правилник се налагат от 

Председателя на БФСки по доклад на  съответния ръководител на 

направление, както и старши треньори на национални отбори или членове 

на Управителния съвет на БФСки. 

 

Чл.12. За правомощията си по този Правилник Председателят на 

федерацията може да овластява и друг член на Управителния съвет. 

 

Чл.13. Председателят на федерацията може да се самосезира при  

установяване на нарушение и налагане на наказания. 

 

Чл.14. За маловажни случаи на нарушения, от които не са настъпили 

вреди, Председателят на БФСки може да не налага наказание, като направи 

публична забележка на виновното лице, че при следващо такова поведение 

същото ще бъде наказано съобразно този правилник. 

 

Чл.15. Наказанията по този правилник се налагат не по-късно от 3 

месеца от установяване на нарушението. Когато наказано с парична глоба  

лице няма навършени 16 години, наказанието се налага на родителя, дал 

съгласието си за картотекирането на лицето. 

 

Чл.16. Лицето, на което е наложено наказание по реда на този 

правилник, има право да обжалва наложеното му наказание пред 
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Арбитражната комисия на БФСки. Жалбата се подава чрез Генералния 

секретар на БФСки в 7 дневен срок от налагане на наказанието и се 

разглежда от Арбитражната комисия на първото следващо заседание Ако 

жалбата е подадена непосредствено преди заседанието, Арбитражната 

комисия може да отложи разглеждането до следващото си заседание. 

 

Чл.17. Генералният секретар на БФСки следи за налагането на 

осъществяването на влезлите в сила поощрения и наказания. При 

осъществяване на тези правомощия органът има право да не картотекира 

състезател, който не е издължил наложената му глоба, както и да не 

допуска до състезания треньори и други длъжностни лица, неиздължили 

наложената им глоба. По отношение на лица с неизплатени глоби  БФСки 

може да прави прихващания с техни вземания от федерацията или трети 

лица. 

Чл.18. За всички неуредени с този правилник въпроси се прилагат 

Правилата на ФИС. При наличие на противоречие между правило на ФИС 

и разпоредба на този правилник се прилагат правилата на ФИС. 

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Настоящият правилник е приет на 26.10.2010г. от Управителния съвет на 

БФСки.Същият влиза в сила на 01.01.2011г., като следва да бъде оповестен 

на всички заинтересовани от прилагането му страни. 

 

 

 


