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

НАРЕДБА и ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКА
КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ /БКФ/ЗА СЕЗОН 2019

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ.

 Да допринесат за популяризирането на спорта кърлинг и повишаване на
спортното майсторство на българските състезатели по кърлинг със и без
увреждания.
 Да утвърждават спорта като средство за интеграция и социално включване.
 Да способстват за целенасочено и
тренировъчния и състезателен процес.

съвременно

провеждане на

учебно-

 Да се използват за подбор на състезатели за националните отбори и да послужат
за оценка на работата на треньорите от клубовете по кърлинг с представители
на различни социални групи.

II.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

А. Ръководство и провеждане на състезанията.
 Всички състезания, включени в Държавния спортен календар по отделните
дисциплини, ще се провеждат съгласно международния правилник на Световната
кърлинг федерация и настоящата Наредба.
 Българска кърлинг федерация/БКФ/ чрез своите компетентни органи, технически
делегати и със съдействието на съдийската колегия, осъществява ръководството
на включените в настоящата Наредба състезания, като своевременно се
определят и известяват ръководните и длъжностните лица.
 За всяко състезание от Държавния спортен календар БКФ назначава свой
Технически делегат /в състезанията от календара за жени и мъже, респективно
девойки и младежи/ и Класификатор за идентифициране на функционалното
състояние на участниците/в състезанията от календара за хора с увреждания/ .
За дните на своето назначение (един ден преди първия старт или първата
официална тренировка и всички състезателни дни) Техническите делегати и
Класификаторите на БФ Кърлинг получават дневен хонорар и компенсация за
транспортни разходи, стойността на които е определена и може да бъде
променяна от Управителния съвет на БФКърлинг. За същия период на
Техническите делегати и Класификаторите се полага безплатно настаняване.
Всички описани по-горе разходи са за сметка на организатора на състезанието. За
сезон 2011/2012 дневният хонорар на Техническите делегати и Класификаторите
на БФКърлинг трябва да е на стойност 80 (осемдесет) лева. Транспортните
разходи се пресмятат по тарифа 0,35лв на км за пътя на Техническите делегати и
Класификаторите в двете посоки, като общата сума не може да надвишава
200лв. Пътни такси (винетки) и глоби не се признават като пътни разходи.

 Организаторите на състезанията извън Държавното първенство са длъжни да
изпратят покана и програма на състезанието до Българска федерация кърлинг и
кърлинг-клубовете 15 /петнадесет/ дни преди провеждането им.За състезания на
хора с увреждания програмата трябва да се съгласува с Направление „Уилд чеър
кърлинг”към БКФ
 Организаторите носят отговорност за безопасността и провеждането на
състезанията по изискванията на Правилника на Световната кърлинг федерация.
Осигуряването на награден фонд за състезанията извън Държавните първенства
става от организаторите.
 Промени в спортния календар за Държавните първенства се извършват по
предложение на ръководствата на различните комисии в структурата на БКФ, а
останалите – от съответните организатори в срок от 10 /десет/ дни преди
официалната дата на състезанието.
 Състезателите, участвали в Държавните първенства и в останалите състезания,
включени в Наредбата, не губят правото си на участие в работнически,
студентски, ученически, зонални и областни състезания.
 Състезателите, класирали се на призови места в състезания от ДСК се
задължават да присъстват на официалните церемонии за награждаване.
 Състезанието е валидно в отделните възрастови групи и в двата пола само при
класиране на три и повече отбора. При по-малък брой отбори (два или един),
отборите се класират в по-горна възрастова група, ако това позволява.
 Състезанията, валидни за купа „България” и купа „Надежда” /за хора с
увреждания/, се провеждат само на хомологирани от БКФ писти.
 Обработката на резултатите в състезанията и класирането, валидни за купа
„България” и купа „Надежда” се извършва от лицензирани от БКФ съдии.
Б. Необходими документи и заявки.
 До участие в състезанията се допускат само картотекирани от БКФ
състезатели за сезон 2018/2019
 Картотекирането на състезателите се извършва от БКФ срещу представяне на
следните документи:


Регистрация в Националния регистър към ММС;



Списък на състезателите (2 броя), заверен от председателя на клуба, с трите
имена, възрастова група, ЕГН, кодов номер, копие от акта за раждане или лична
карта за нова картотека).



Състезателни картони със заверен годишен медицински преглед, снимка, полица
на застраховка „Злополука за спортисти” (оригинал и копие) и заверка от
председателя на ски-клуба.



Декларация (свободен текст), подписана от състезателите, изразяваща тяхното
желание да бъдат картотекирани. При малолетни и непълнолетни състезатели тя
трябва да се подпише и от родителите им.



ФИС – декларация подписана от състезатели и родители.



Ако състезателят желае да смени клубната си принадлежност, това може да
стане съобразно Правилника за състезателни и трансферни права на БКФ



Квитанция за платен членски внос;

 За да бъдат допуснати до участие в състезания от ДСК на БКФ, състезателите
трябва да имат предварително подадена заявка за участие от клуба, в който
членуват. За да бъде заявката за участие приета, тя трябва да бъде подадена в
съответстващата за дисциплината официална форма, да бъде коректно
попълнена и да бъде изпратена в определения срок и на определения адрес, посочен
в програмата на състезанието.
 Заявените за участие отбори в състезания от ДСК на БКФ задължително трябва
да имат представители на Техническите конференции. В противен случай
състезателите на клуба без представител не се допускат до жребий.
 Подавайки заявка за участие в състезания от ДСК на БКФ, ски клубовете
декларират, че заявените за участие техни състезатели са клинично здрави, имат
сключена планинска застраховка и застраховка Злополука с достатъчна
застрахователна премия и че са запознати с рисковете на ски спорта и ще
участват в състезанията на своя собствена отговорност.
В. Финансови условия.
 За участие в Държавните първенства кърлинг -клубовете поемат разноските си за
хотел, храна, пътни.
 Домакините на Държавни първенства и международни състезания поемат
организацията и разноските на дейности описани в сключен договор между
федерацията и съорганизатора и Приложение 1 неразделна част от него. С
решение на УС на БКФ могат да бъдат поети част от разходите на
организаторите на някои състезания.
Г. Награди.
 Класиралите се състезатели на I, II, III място в Държавните първенства
получават медали и паметни грамоти ;
 Носителите на купа “България” и купа “Надежда” получават купа за I място и
медали и паметни грамоти за II и III място.

05.01.19 г. София

НИКОЛАЙ РУНТОВ
/ПРЕДСЕДАТЕЛ/

