БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
България, София 1000, бул. Васил Левски 75, тел. +359888231317, mail:bulcurfed@gmail.com

Правила за условията и реда за картотекиране на БКФ
Съгласно чл.27,ал.4 и във връзка с чл.28, ал.2 от ЗФВС
Картотекиране на състезатели
Понятие
Член 1
(1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права.
(2)След извършване на редовна процедура по картотекиране, атлетът е длъжен да се
състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.
Процедура Член 2.
(1) Картотекирането се извършва от Българска Кърлинг Федрация по предложение на
членуващ в нея спортен клуб, който е платил за текущата година дължимия членски внос
към БКФ и на който атлетът е предоставил състезателните си права. Предложението се
разглежда, ако е придружено от изразено писмено съгласие на лицето, желаещо да бъде
картотекирано като състезател.
(2) Необходими са следните документи: предложение за картотекиране на членуващ във
БКФ спортен клуб; писмена молба до клуба от всеки състезател, който към 31 декември в
годината на участието си е навършил или е над 18г.; списък с лични данни на състезателите
под 18г. изготвен от президента на клуба и с подписи на самите състезатели; медицинско
свидетелство за периодичен медицински преглед; копие от документа за самоличност на
състезателя или копие от акт за раждане (за състезателите под 18г.).
(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по кърлинг
при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и семейството.
(4) Картотекирането се извършва ежегодно в период, определен от Управителния съвет на
БКФ след заплащане на такса за картотекиране, определена от Общото събрание на БФЛА
или при липса на решение на ОС от Управителния съвет.

(5) Българска Кърлинг Федерация вписва предложеното лице в отделен регистър и му
издава състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по
документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка. Спортистите
удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта. По желание на атлета,
БКФ може да му предостави уникален състезателен номер вместо карта, като състезателят
се задължава да предостави на БКФ всички свои лични данни, които би трябвало да са
посочени в състезателната карта и които ще съответcтват на номера му.
(6) Наличието на редовна картотека е условие за участие в международни и национални
състезания.
Настоящият правилник е приет на заседание на УС с решение номер 3/27.09.2019г.
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