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БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ 

 

ПРАВИЛА 

за условията и реда за картотекиране на състезателите 
от Българска Национална Федерация Карате (БНФК), 

съгласно чл.28, ал.1, т.3 от ЗФВС 
 

 

Чл. 1. Картотекирането е акт, с който спортистите аматьори и спортистите 
професионалисти придобиват състезателни права по чл.28 от ЗФВС. 

Чл. 2. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани или 
граждани на страни, членки на Европейския съюз, на страни по споразумението за 
Европейско икономическо пространство или на конфедерация Швейцария, или чужди 
граждани, пребиваващи в Република България на законно основание за срок не по-
кратък от 6 месеца. 

(2) Право на участие във всички състезания и категории имат всички състезатели, 
които са редовно картотекирани с временно или постоянно пребиваване на територията 
на Република България и водят целогодишна подготовка в български клубове на 
територията на Република България. 

Чл. 3. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в 
тренировъчната и спортно-състезателната дейност на спортен клуб – член на БНФК. 

Чл. 4. Картотекирането се извършва от БНФК по предложение на членуващия в нея 
спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права чрез писмено 
изразено съгласие или чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие. 

Чл. 5. Лице, ненавършило 18 години може да бъде картотекирано като спортист при 
спазване на Закона за лицата и семейството. 

Чл. 6. Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е 
картотекиран. 

Чл. 7. Картотекирането се извършва в периода от 01 до 31 януари за срок една спортно 
състезателна година, която съвпада с календарната. 

Чл. 8. Спортният клуб по карате  представят в БНФК предложение за картотекиране, 
включващо: 

1. списък на състезателя, който съдържа трите имена, дата на раждане;  
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2. писмено заявление на състезателя до спортния клуб да бъде картотекиран(подпис) 
за пълнолетни и при спазване на разпоредбите на чл.3 ал.4 от Закона за лицата и 
семейството за непълнолетни и малолетни (писмено съгласие (подпис) от законния 
представител на състезателката) ведно с подписана декларация съгласие за събиране, 
използване и обработване на лични данни за съответната състезателна година на 
картотеката. Декларацията за съгласие за събиране, използване и обработване на лични 
данни е по образец на БНФК и следва да бъде подписана от пълнолетните състезатели и 
при спазване на разпоредбите на чл.3 ал.4 от Закона за лицата и семейството за 
непълнолетни и малолетни лица (писмено съгласие (подпис) от законния представител 
на състезателката); 

3. документ за проведен периодичен медицински преглед; 

4. копие от сключен договор за спортна подготовка и развитие между състезателя и 
спортния клуб, ако има такъв; 

5. документ удостоверяващ, че състезателя има валидна  застраховка. 

Чл. 6. При картотекиране клубът заплаща на БНФК такса картотека определена от ОС 
на БНФК. 

Чл. 7. В една спортно-състезателна година  състезател има право да участва в 
първенства от Държавния спортен календар (ДСК), само от името на един спортен клуб, 
освен в случаите на преминаване на състезател от един в друг клуб след писмено 
разрешение от предходния /клуб/. 

Чл. 8. При закриване на спортния клуб, състезателят може да премине в друг спортен 
клуб, по свой избор. 

Чл. 9. Картотекирането има срок за едно спортно-състезателна година. 

Чл. 10. Наличието на редовна картотека е условие за участия в национални и 
международни състезания. 


