БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
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НАРЕДБА
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЪРЛИНГ КЛУБОВЕ КЪМ
БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
Приета на заседание на УС на Българска Кърлинг Федерация на 19.10.2012г.
Глава I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1) Настоящата Наредба за категоризация на кърлинг клубове към
Българска Кърлинг Федерация се утвърждава съгласно изискванията на Закона за
физическото възпитание и спорта и Правилник за прилагане на закона за физическото
възпитание и спорта на Министерство на младежта и спорта.
(2) Прилагането на наредбата за категоризация на кърлинг клубове към
Българска Кърлинг Федерация се извършва по система от критерии в съответствие с
правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта на
Министерство на младежта и спорта.
Глава II
ОБХВАТ
Чл .2 Наредбата се прилага ежегодно спрямо спортните клубове по кърлинг,
членове на Българската Кърлинг Федерация.
Глава III
КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
Чл. 3. Спортните клубове по кърлинг, редовни членове на
Федерация се разпределят в следните категории:
- Категория „първа"
- Категория „втора"
- Категория „трета"

Българска Кърлинг

Глава IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.4 Всеки спортен клуб по кърлинг, член на Българската Кърлинг Федерация е длъжен
ежегодно да подава данни по следните критерии за категоризация:
1. брой нива на подготовка :
а) подготвителни групи – минимум 3 човека – 1 точка
б) момчета/момичета до 16 г. минимум 3 състезатели – 1 точка
в) юноши/девойки младша възраст - минимум 3 състезатели - 1точка
д) юноши/девойки старша възраст - минимум 3 състезатели -1 точка
е) мъже/жени минимум 3 състезатели -1точка
Заб. Състезателите до 23г, се отнасят към група мъже и жени.
ж) подготовка на спортисти с увреждания за участие в спортни занимания и състезания
по кърлинг в инвалидни колички – 2 точки
2. брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи ;
а) момчета/момичета до 16 г. минимум 3 състезатели -1точка
б) юноши/девойки младша възраст - минимум 3 състезатели -1точка
в) юноши/девойки старша възраст -минимум 3 състезатели -1точка
г) мъже/жени минимум 3 състезатели - 1точка
3. брой участници в проявите от държавния спортен календар;
Минимум с 50 % от картотекираните състезатели - 1точка
4. предлагани спортни услуги на населението -1точка
5. брой треньори, отговарящи на изискванията на.чл. 6 от Закона за физическото
възпитание

и

спорта/лица,

притежаващи

професионална

правоспособност

и

квалификация./ – минимум 1 - 1 точка
6. брой спортисти със статут на високоразряден спортист/състезатели, включени в
националните отбори за съответната възрастова група-участници на ОИ,МОИ, СП, ЕП,
ЕОП/ –за всеки спортист – се начислява 1 точка
7. брой спечелени медали и призови места от Олимпийски игри, Световни, Европейски
и Блкански първенства за съответната възрастова група. За всеки отбор се начисляват
предвитените за конкретното състезание точки.

Глава V
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО КЪРЛИНГ
Чл. 5. За всеки от описаните в Чл. 4 критерии се определя минимум, който трябва да се
покрива за всяка една от трите категории, а именно крайни резултати от подадените от
всеки клуб данни.
1. Категория “Първа” – СК, който има сбор не - по-малко от 10 точки
2. Категория „Втора” – СК, който има сбор не - по-малко от 7 точки
3. Категория “Трета” – СК, всички останали СК
ГлаваVI
КОНТРОЛ
Чл.6.(1) На контрол подлежат спортните клубове по кърлинг, членове на
Българска Кърлинг Федерация, подали или не подали данни по критериите за
категоризация.
(2) Контрол може да бъде извършен по искане на:
1. Министерство на младежта и спорта
2. Българска Кърлинг Федерация
ГлаваVII
НАРУШЕНИЯ
Чл .7 При нарушение на наредбата за категоризация на кърлинг клубовете към
Българска Кърлинг Федерация, Управителният съвет на Българска Кърлинг Федерация
налага съответните санкции съгласно нормативните документи.
Глава VII
НАКАЗАНИЯ
Чл. 8.

Всички неуредени в тази Наредба въпроси се решават с допълнителни

разпоредби и други актове, приети от УС на Българска Кърлинг Федерация.

