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Наредба Шампионат на България по ръгби 2015/2016 г.

1. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Наредба – нормативен документ на Българска федерация по ръгби
съюз, определяща реда и условията за участие на отборите по ръгби
(клубовете), играчите, треньорите и придружаващите ги официални лица,
съдии, дежурни секретари в състезанията от Държавните първенства по
ръгби и Купите на страната - (наричани по-нататък ДП и КБ).
Българска федерация по ръгби / БФР / – национална
обществена организация, призната от Българското законодателство,
Международния ръгби борд и ФИРА- АЕР като единствена, която
осъществява цялостно управлението и развитието на ръгби спорта на
територията на България.
Управителен съвет на БФР – ръководен, разпоредителен и
контролен орган на БФР, упълномощен да определя и решава всички
въпроси от дейността на БФР в периода между Общите отчетно изборни
събрания.
Отбор – спортен колектив, член на БФР и участник в състезанията
провеждани от ДП и КБ.
Играч – член на отбора, регистриран в БФР и имащ правото да
участва в състава на даден отбор в състезания, провеждани от БФР.
Лиценз на играча – документ на, БФР издаван на играча и
потвърждаващ неговото право на допускане в състезания, провеждани от
БФР за определен клуб.
Придружаващи лица на отбора - лица, включени в заявителния
списък на клуба, които за времето на срещата/ турнира/ имат право да се
намират в зоната за разполагане на резервните играчи на отбора.
Съдия, дежурен секретар - лица, разполагащи с лиценз от БФР и
осъществяващи своите задължения в съответсвие с Правилата на Играта
и настоящата наредба.
Официално лице на клуба – щатен сътрудник на клуба, включен в
заявителния списък за участие в шампионата.
Официално лице на срещата – упълномощен сътрудник на БФР
както член на съответните комисии .
Форс-мажорни обстоятелства – обстоятелства на непреодолима
сила: земетресеие, наводнение, ураган, пожар, военни действия,
национални и отраслови стачки, забранителни актове на държавните
органи на властта, епидемии и други събития, действия които не биха
могли да бъдат предвидени, предотвратени по никаквъ начин.
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ДК – Дисциплинарна комисия на БФР.
СК – Съдийска комисия .
КН – Комисия по съдийските назначения (по-нататък КН).
СТК – Спортно техническа комисия (по-нататък СТК).
АРК – Арбитражна комисия.
IRB – Международен ръгби борд.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ШАМПИОНАТА.
2.1. Шампионатът се провежда с цел:
Определяне на шампиони
отделните възрастови групи;

и първенци в шампионати на

Определяне на местата на клубовете в ранг листата за годината.
2.2. Шампионатът се провежда за решаване на следните
задачи:
По-нататъшно развитe на ръгби спорта в Република България;
Популяризиране на ръгби спорта;
Повишаване техническото ниво на играчите;
Подготовка на клубните и национални отбори на страната за
участия в международни състезания.
3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Провеждането на шампионата на България по ръгби е
изключително право на БФР.
3.2. Шампионатът на България се провежда в съответствие с
действащите Правила на Играта, настоящата наредба, съответните
приложения и Спортен календар за състезания през 2015/2016 г.
Ръководството на организацията и провеждането на шампионата
по ръгби се осъществява от Спортно-техническата комисия /СТК/.
3.3. При възникване на ситуации, които са неразрешими от
настоящата наредба, УС на БФР има право да приема съответните
решения след предложение от СТК
3.4. Отборите, състезателите, официалните лица на клубовете
и официалните лица на срещите (турнирите) са длъжни да спазват
настоящата наредба и всички други регламентиращи документи на БФР.
3.5. Настоящета
Наредба влиза в сила от момента
на
приемането и от УС на БФР и е валидна до подписването на нова
наредба за следващия сезон.
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3.6. Видове първенства и турнири. През периода 2015/16 г. ще
се проведат следните държавни първенства и турнири:
3.6.1.Държавни първенства.
А/ за мъже “Ръгби 15“ и “Ръгби 7“; за жени “Ръгби 7”.
Б/ за юноши старша възраст “Ръгби 15” и “Ръгби 7”; за девойки
старша възраст “Ръгби 7”.
В/ за юноши младша възраст “Ръгби 10” и „Ръгби 7”; за девойки
младша възраст “Ръгби 7”. Г/ за момчета до 14 години “Ръгби 10” и „Ръгби
7”; за момичета до 14 години „Ръгби 7“ (без отсъдени схватки и
подреждане на тъчовете).
Д/ за момчета до 12 години “Ръгби 7”; за момичета до 12 години
„Ръгби 7“ (без отсъдени схватки и подреждане на тъчовете).
Е/ за деца до 10 години “Ръгби 7” – смесени отбори
3.6.2.Турнир Купа “Република България” за мъже и жени - “Ръгби
7”.
3.6.3. Студентски турнир “Ръгби 7” – мъже и жени.
Провежда се по специална наредба.
3.6.4. Национално ученическо първенство “Ръгби 7”.
Провежда се съвместно с Българска Асоциация «Спорт за учащи»
по специален регламент.
3.7. Дати и време на провеждане.
3.7.1. Квалификационни състезания на Държавните първенства.
Квалификационните състезания ще се проведат, както следва:
МЪЖЕ:
- Есенен полусезон
19.09.2015 г. – 8.11.2016 г.
- Пролетен полусезон
03 м. – 07 м. 2016 г.
ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ:
- Есенен полусезон
03.10.2015 - 09.11.2016 г.
- Пролетен полусезон
03 м.- 07 м. 2016 г.
3.7.2. Финални състезания на Държавните първенства.
Финалните състезания ще се проведат, съгласно спортния
календар:
- мъже „Ръгби 15” и „Ръгби 7”;
- жени „Ръгби 7”;
- юноши старша възраст „Ръгби 15” и „Ръгби 7”;
- девойки старша възраст „Ръгби 7”;
- юноши младша възраст „Ръгби 10” и Ръгби 7” и девойки младша
възраст Ръгби 7”;
- деца до 14 години “Ръгби 10” и “Ръгби 7” момчета и “Ръгби 7”
момичета;
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- деца до 12 години “Ръгби 7” момчета и момичета; смесени отбори
- деца до 10 години “Ръгби 7” – момчета и момичета; смесени
отбори
3.7.3. Купа «Република България” – “Ръгби 7” – съгласно спортния
календар за всяка възрастова група.
3.7.4. Национално ученическо първенство „Ръгби 7”.
3.7.5. Национално университетско първенство „Ръгби 7” .
3.7.6. Държавно първенство ветерани – купа “Митко Аврамов”.
3.8. Система на провеждане и състав на отборите.
Държавните първенства, турнири и Купата на Република България
ще се проведат по следната система:
3.8.1. Държавно първенство – мъже “Ръгби 15”.
ПРОГРАМА ДП МЪЖЕ 2015/16 g.
Отборите са разделени в три групи по смесен принцип регион и
класиране за 2015 година, в груповата фаза изиграват по две срещи всеки
срещу всеки.
Група А
1. Валяците ПК
2. Балкански котки БК
3. Локомотив СФ

Група Б
1. Янтра ГБ
2. Варна ВН
3. Ботев БС

Група С
1. НСА СФ
2. Академик 2010 СФ
3. Варварите СФ

6 кръга – 4 мача на отбор
1-3, 3-2, 2-1
3-1, 2-3, 1-2
След изиграване на срещите от груповата фаза, отборите се
класират от първо до трето място в групите. В четвърт финалната фаза
продължават всички 1 и 2 отбори в групите плюс двата най-добре
класирали се 3ти отбори. Най лошо класираният трети отбор не
продължава надпреварата. Той може да се включи само ако някой от
първите 8 отбора се откаже от участие.
Четвърт-финални двойки – НА РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ
домакинство първа среща на отборът с по предно класиране, за двойка №
4 по жребий
1. 1А – 3БС
2. 1Б – 3АС
3. 1С – 2Б
4. 2А – 2С
Победителите от четвъртфиналите продължават в полуфинални
двойки за класиране от 1-4 място, загубилите за класиране от 5-8 място
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Полуфинални
двойки
–
НА
домакинство първа среща по жребий
Победители ¼ финали /1-4 място
1. 1А – 3БС : 2А – 2С
2. 1Б – 3АС : 1С – 2Б
Загубили ¼ финали/ 5-8 място
1. 1А – 3БС : 2А – 2С
2. 1Б – 3АС : 1С – 2Б

РАЗМЕНЕНО

ГОСТУВАНЕ

Финали
Финалът е в две срещи на разменено гостуване домакинство на
първа среща по жребий
7-8 място загубил 3–загубил 4, 5-6 място победител 3–победител 4
3-4 място загубил 1– загубил 2, 1-2 място победител 1– победител 2
3.8.2. Държавното първенство за юноши старша възраст
“Ръгби 15”.
ПРОГРАМА
ЗА ДП Юноши ст.в. 2015/16
Отборите са разделени в две групи по смесен принцип регион и
класиране за 2015 година, в груповата фаза отборите изиграват по две
срещи на разменено гостуване .
Група А
1. Валяците ПК
2. Локомотив СФ
2 кръга – 2 мача на отбор
1 - 2, 2 - 1
Полуфинални
двойки
–
домакинство първа среща по жребий
1П.
1А – 2Б
2П.
1Б – 2А

Група Б
1. Янтра ГБ
2. Варна ВН
2 кръга – 2 мача на отбор
1–2,2–1
НА

РАЗМЕНЕНО

ГОСТУВАНЕ

Финали
Финалът е в две срещи НА РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ домакинство
на първа среща по жребий
3-4 място загубил 1П – загубил 2П, 1-2 място победител 1П –
победител 2П
3.8.3.Държавното първенство за юноши младша възраст – “Ръгби
10”.
В първенствата и турнирите по “Ръгби 10” за всички възрасти до
ЮМВ отборите играят в турнири , на групи, или по схема. В групите
отборите играят всеки срещу всеки. В ДП и турнири по Ръгби 10 разходите
за наем игрища, медицинско обслужване, охрана, работници и съдии са за
сметка на БФР
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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Домакинствата на турнирите се определят он БФР , съобразно
кандидатурите на клубовете за организацията на турнир и предложените
условия за игра и настаняване на отборите.
За турнирите по ръгби 10 ще се изготви нова наредба през 2016
година,съобразно изискванията на ММС.
3.8.4. Държавни първенства и турнири по „Ръгби 7”.
В първенствата и турнирите по “Ръгби 7” за всички възрасти
отборите играят в турнири , на групи, или по схема. В групите отборите
играят всеки срещу всеки. В ДП и турнири по Ръгби 7 разходите за наем
игрища, медицинско обслужване, охрана, работници и съдии са за сметка
на БФР
Домакинствата на турнирите се определят он БФР , съобразно
кандидатурите на клубовете за организацията на турнир и предложените
условия за игра и настаняване на отборите.
За турнирите по ръгби 7 ще се изготви нова наредба през 2016
година,съобразно изискванията на ММС.
3.8.5. Всеки отбор се състои от следните състезатели, треньори и
водачи:
А/ мъже
“Ръгби 15“: 25 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
"Ръгби 7": 12 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
Б/ юноши ст.в.
“Ръгби 15”: 25 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
"Ръгби 7": 12 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
В/ юноши мл. възр.
“Ръгби 10”: 15 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
"Ръгби 7": 12 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
Г/ момчета до 14 год.
“Ръгби 10”: 15 състезатели , 1 треньор, 1 водач.
"Ръгби 7": 12 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
Д/ деца до 11 години
„Ръгби 7”: 10 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
Е/ Училищно първенство
„Ръгби 7“: 8 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
Ж/ за всички възрасти
"Ръгби 7": 12 състезатели, 1 треньор, 1 водач.
3.8.6. В държавните първенства и турнири за Купата на Република
България имат право да участват всички български и чужди граждани
/платили индивидуален членски внос в клубовете си / и имащи разрешение
от тяхната федерация, както следва:
А/ мъже и жени родени до 31.12.1996 г.
Б/ юноши и девойки ст. възраст - родени след 01.01.1997 г. до
31.12.1999 г.
В/ юноши и девойки мл.възраст – родени след 01.01.2000 г. до
31.12.2001 г.
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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Г/ деца до 14 години момчета и момичета – родени: след 01.01.2002
г. до 31.12.2003 г.
Д/ деца до 12 години момчета и момичета – родени
след
01.01.2004 г до 31.12.2005 г.
Е/ деца до 10 години момчета и момичета – родени
след
01.01.2006 г. до 31.12.2007 г.
Ж/ Училищно първенство «Ръгби 7» момчета и момичета – родени
след 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.
3.8.7. Във всеки отбор имат право да играят по 5 броя чужденци /
от които трима на терена /, които са граждани на ЕС и имат законно
основание за присъствие в страната ни / работещи по договор , в
администрацията на български и чужди мисии, преподаватели ,студенти и
специализанти по Европейски програми. За състезатели ,които на са от
страни на ЕС е необходимо да имат
постоянен трудов договор в
Република България минимум за една година, разрешение от тяхната
Ръгби федерация и Националната агенция по заетостта . За студенти или
стажанти, които следват редовно през учебната година уверение отп ВУ.
3.8.8. Във всеки отбор мъже Ръгби 15 имат право да играят 5 юноши
старша възраст навършили 16 години след представяне в БФ Ръгби
писмено разрешение за това от медицинско заведение. Състезатели не
навършили 17 години нямат право да играят 1-ва и 2-ра линия при
отсъдена схватка. При не спазване на горното - съдията отменя схватката
и отсъжда Наказателен удар в полза на противниковия отбор.
Юноши и девойки старша възраст навършили 18 години имат
право да играят в отбори мъже и жени, младежи и девойки до 21 години
без ограничения.
Във всеки отбор юноши старша възраст Ръгби 15 имат право да
играят 3 състезатели юноши младша възраст.
Във всеки отбор юноши старша възраст «Ръгби 15» имат
право да играят в дадена среща максимум 5/пет/ състезатели родени
от 01.01.2000 г. до 31.12.2001 г. Ако повече от 5 /пет/ играчи родени 2000
г. са в игра едновременно в дадена среща отбора се счита за нередовен.
На нередовният отбор се присъжда служебна загуба.
Разрешава се да играят смесено момчета и момичета само в
«Ръгби 7». Могат да участват неограничен брой момичета по желание на
клуба.
Въвежда се глоба от 500/петстотин/ лева и декласиране от
съответното първенство при установяване, че даден клуб е
допуснал участие на състезател от по-горна възрастова група в
по-долна.
3.8.9. Брой - минимум състезатели, с които може да се започне и
участва в дадена среща:
А/ в Ръгби 15
11 състезатели
В/ в Ръгби 10
8 състезатели
Г/ в Ръгби 7
5 състезатели
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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Смени:
- Ръгби 15
8 смени
- Ръгби 10
5 смени
- Ръгби 7
5 смени
- Ръгби 7 (Училищно първенство) неограничен брой смени
4. ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ШАМПИОНАТА ПО
РЪГБИ.
4.1. При участие в срещите от шампионата по ръгби, всеки
отбор признава следните права на БФР:
продаване или предаване на правата за телевизионно излъчване
на срещите или части от срещите от шампионата по ръгби по централните
телевизионни канали съгласно сключените с тях договори;
разполагане на реклами на спонсорите и рекламодателите при
телевизионно излъчване с търговска цел;
провеждане на всички преговори с ръководствата на
телевизионните канали, които излъчват срещите от шампионата по
ръгби и внасянето на всякакви изменения в процеса на шампионата,
включително прехвърляне, отмяна на излъчванията и др.;
маркетингови и лицензионни права за използване на емблеми
(лого), символи, официални лозунги и наименования, знаци на стоки и
търговски марки на БФР;
рекламни материали от полиграфическата, сувенирната и други
производства, изготвяни от БФР;
за използване на теле-, видео- и фотоматериали, изобразяващи
срещите от шампионата цялостно и частично, включително играчите и
треньорите;
с за използване на емблемата (лого) на БФР върху екипите на
играчите и официалните лица, както и на спонсорите на шампионата;
за разполагане на рекламни материали: пана, плакати,
транспаранти, информационни табла и др. на 50% от наличното рекламно
пространство на стадиона по време на срещите от шампионата и от
международните срещи;
за използване на утвърдени символи на отборите при условие,
че БФР използва същевременно емблемите на всички отбори.
осъществяване на всички преговори с централните печатни
издания относно публикуването на материали от шампионата по време на
неговото провеждане.
4.2. Всеки клуб при провеждане на срещи от шампионата по
ръгби има следните права:
телевизионно излъчване от местни канали на домакинските си
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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срещи;
продажба на билети за домакинските си срещи;
използване на рекламни материали върху екипировката на своите
играчи и официални лица, с изключение на емблемите на БФР и
спонсорите на шампионата;
разполагане
на
рекламни
материали:
пана,
плакати,
транспаранти, информационни табла и др. на 50% от наличното рекламно
пространство на стадиона по време на срещите от шампионата и купата,
както и при домакински международни срещи;
публикуване на обяви за срещите в местните печатни и
електронни издания на средствата за масова информация със средствата
на рекламата;
самостоятелно разпореждане със средствата, получени от
реализирането на своите права.
4 . 3 . З а п р о г р а м и , п л а к а т и и а ф и ш и з а с ъ с те з а н и я та
- з а д ъ л ж и те л н о п р и с ъ с тв и е н а е м б л е м и те н а БФР, ЕР и
ИРБ.
Пълното или частично неизпълнение на задълженията се обсъжда
между ръководството на БФР и клубните президенти в УС на БФР, където
се произнася решението по дадените въпроси.
Клубът може да понесе материална отговорност, ако
неизпълнението на неговите задължения доведе до неизпълнение на
задълженията на БФР пред спонсорите и като следствие доведе до
санкции от страна на спонсора. Размерът на отговорността трябва да
компенсира размера на санкцията и евентуалната материална щета
понесена от БФР и рекламодателите.
5. ДОПУСКАНЕ НА ОТБОРИ В УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ.
5.1. В шампионата имат право да участват отбори от клубове,
членуващи в БФР, които са заплатили годишния си членски внос на БФР ,
ликвидирали финансовите си задължения за предния сезон (задължения
по заявени вноски, санкции по решение на ДК) и заплатили вноската за
участие в поредните състезания.
5.2. Всички ръгби клубове са длъжни преди началото на
сезона (до 01 септември 2015 г) да подадат в СТК писмено
потвърждение за участие в шампионата.
5.3. Основен документ за допускане на отбори за участие в
състезания е заявка за участие.
5.4. Допускането на отбори в състезания се осъществява от
СТК при изпълнени изисквания от настоящата наредба и представяне, не
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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по-късно от 1 септември 2015 г., на следните документи:
копие от учредителните документи на организацията, която
представлява клуба (в случай, че не са били представени за сезона на
2014/15 г или са били променени или изменени);
договор на клуба или организацията, към която принадлежи
отборът, със състезателите на клуба в 2 екземпляра, оформен и
подписан от двете страни и подпечатан с печат на клуба. ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 3;
копие от финансовите документи за внесения членски внос в
БФР);
поименна
електронен вид;

заявка

по

установения

образец

в

печатен

и

лиценз /разрешение от НРФ/за чуждестранните играчи за
2015/2016 г;
класификационни книжки /КАРТОТЕКИ/
на спортистите,
подписани от ръководителите на клуба с печат и заверка;
договор за спортна застраховка за времето на проявата от ДСК ;
докумени, потвърждаващи застраховката

на чуждестранните

играчи;
приемен акт за стадиона (при поискване);
Медицинско разрешение - за играчи под 18 год.;
удостоверение за клуба, което трябва да съдържа информация за
отбора, играчите, треньорите и официалните лица, както и юридически и
пощенски адрес на отбора, заедно с телефонните/факсовите номера,
адрес на електронна поща (при поискване);
информация на официална бланка на организацията, съдържаща
сведения за официалните лица, имащи право да подписват протоколите
за срещите, докладите на дежурните секретари и официални обръщения
на отбора (контестация, жалба и др.);
цветна снимка на отбора в състезателен екип от началото на
сезона (при поискване);
индивидуални снимки на играчите по състезателен екип във
формат jpeg (jpg) с размери 3,5 х 4,5 см, до 300 pix (при поискване);
емблема на отбора/клуба (при поискване);
глоба за ненавременно подаване на документите – до 50
(педесет) лева .
5.5. Поименната заявка трябва да включва не повече от 40
играчи. Когато заявката включва по-малко от 40 играчи, в течение на
сезона е разрешено добаване на други играчи, но общият брой заедно
със заявените до началото на сезона не трябва да надвишава 40 души.
Допълнителните заявки се подават в СТК не по-късно от 72 часа преди
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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началото на срещата, в която ще участват допълнително заявените
играчи.
5.6. Разрешава се презаявяване на играчи, не вземащи участие в
шампионата. Счита се, че играчът е взел участие в шампионата, ако той е
включен в протокол за среща.
5.7. Ограниченият брой до 40 играчи не включва играчите до 18
год. възраст, които могат да бъдат заявявани без ограничение.
Възрастта на такива играчи не трябва да превишава 18 години в деня на
заявката.
5.8. В шампионата се разрешава участие на чуждестранни
играчи, които разполагат със съответните разрешения от федерациите
(съюзите) на своите страни, но не повече от 3 играча, намиращи се
едновременно в игралното поле в дадена среща или не повече от 5
играчи в една среща. Разрешението за допускане на чуждестранни играчи
в шампионата по ръгби, се издава от БФР, в съответствие с Наредбата за
състезателните права и статута на играчите в Р България.
В състезнанията от ДСК по ръгби 7 се разрешава участие 2
/двама/ полеви играчи - чуждестранни състезатели.
5.9. Въпросите свързани с преместването на спортистите се
решават от БФР в съответствие с Наредбата за състезателните права
и статута на играчите в Р България.
5.10. Разрешава се и участие в шампионата на български
играчи, играещи постоянно в чуждестранни отбори, при следните
условия:
Играчът е длъжен да играе за отбора, който го е изпратил да
играе в чужбина;
Играчът може да играе за произволен отбор-участник в
състезанието, при писмено разрешение от отбора, който го е изпратил в
чужбина;
Спортистите, преминаващи в чуждестранни клубове, нямат право
едновеременно да се участват в състезания (шампионат, купа) в България
и в чужбина;
Лицензът за допускане на играч в шампионата по ръгби се издава
от БФР в съответствие с Наредбата за състезателните права и статута
на играчите в Р България
6. СТАДИОНИ.
6.1 Отборът-участник в шампионата за мъже, жени и Юноши
старша възраст е длъжен да разполага със стадион (игрище) за
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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провеждане на домакинските си срещи, който е одобрен от комисия на
БФР по одобряване на спортните съоръжения съгласно приемателния акт
(Приложение №10), в съответсвие с Правилата на Играта, а именно:
стадионът трябва да бъде оборудван с трибуни или места за
зрители , да има отделни, заключващи се съблекални за отборите (всяка
за 25 души) и за съдийската бригада, оборудвани с тоалетни, душове,
шкафове или закачалки за събличане, скамейки или столове; да
разполага със специални места за резервните играчи и треньорите на
играещите отбори, помещение за провеждане на допинг-контрол (в
съответствие с Инструкциите за вземане на проби по време на срещите
от шампионата по ръгби);
непосредствено в близост до централната линия на
игралното поле трябва да има оборудвано място за дежурния
секретар на срещата – стол и работна маса. Освен това, от двете
страни на работното място на дежурния секретар, трябва да има два
стола за временно отстранените играчи. При дъждовно време,
трябва да има подходящо покритие или навес ;
в изключителни случаи, по решение на СТК, срещите могат да се
преместват на други стадиони одобрени за провеждане на шампионата.
За да получи съответното разрешение, клубът трябва да отправи
официално запитване към СТК не по-късно от 15 работни дни преди
предстоящата среща;
определянето на годността на стадиона за шампионата се
извършва не по-късно от един ден преди първата шампионатна среща на
дадения стадиона;
актът за одобряване на стадиона се подписва от членовете на
комисията, в чиито състав непременно трябва да влизат представители
на БФР, клуба, стадиона и местната администрация;
готовността на стадиона, органите на полицията, медицинските
и противопожарните служби, местните служби за провеждане на всяка
отделна среща, се потвърждават от дежурния секретар на срещата с
доклада от организационното съвещание и на основание на наличния
Акт за одобряване на стадиона, с разрешението за допускане от СТК;
6.2. Срещите трябва да се провеждат на стадиони и игрища,
които съответстват на следните изисквания:
игралното поле трябва да бъде с тревно покритие;
допуска се провеждането на срещи от шампионата по ръгби
на терени с изкуствено покритие, при условие че това покритие
съответства на Наредба № 22 на WR (WR Performance specification
for artificial surfaces for rugby.)
повърхността трябва да бъде мека и полята с вода (при
неизпълнение на това изискване, клубът се санкционира с глоба в размер
до 500 (петстотин) лева;
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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на игрището не трябва да има предмети, при контакт с които
играчите могат да получат наранявания;
цялото оборудоване необходимо за провеждането на срещата,
трябва да бъде надлежно обезопасено по съответния начин, така че да
няма пряк контакт на играчи с това оборудване: пилоните на вратите
трябва да бъдат тапицирани от всички страни (с мек материал) на
височина не по-малко от 1,8 м от земята.
6.3. Разчертаването трябва да съответства на Правилата на
Играта (Приложение №7).
6.4. В границите на игралното пространство трябва да има две
оборудвани технически зони (Приложение № 8).
6.4.1. Техническите зони трябва да бъдат разположени от
едната страна на терена, на еднакво разстояние от централната линия
на игирщето.
6.4.2. Разстоянието от централната линия на игрището до
техническата зона не трябва да бъде по-малко от 5 метра.
6.4.3. Дължината на техническата зона не трябва да надвишава 10
метра, а ширината – 3 метра.
6.4.4. Разстоянието от страничната линия до най-близката линия на
техническата зона не трябва да бъде по-малко от 2 метра.
6.4.5. Техническите зони (при практическа възможност) трябва да
бъдат разположени зад рекламните пана, със свободен достъп към
игланото поле.
6.4.6. План-схемата за разположението на техническите зони е
посочена в Приложение № 8.
6.4.7. Представители на отбора, намиращи се по време на срещата
в техническата зона на своя отбор, нямат право да излизат от нейните
граници, с изключение на следните случаи:
оказване на медицинска помощ на играчите при разрешение от
главния съдия на срещата;
носене на вода на играчите при прекъсвания в срещата.
Забранено е носенето на вода по време на изпълнение на
наказателен удар във вратата;
извършване на смени на играчи;
в почивката между полувремената.
6.5. Забранява са продажбата на всякакъв вид алкохол на
стадионите и терените, на които се провеждат срещи от ДСК и МСК. При
устанавяване на нарушение от такъв характер на клуба домакин се
налага глаба до 1000 / хиляда/ лева. При повторно нарушение глобата е
до 5000 /пет хиляди/ лева. При следващо нарушение се отнема лиценза
на клуба и отборите му се извождат от първенствата и турнирите
организирани и администрирани от БФР.
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6.6. Забранява се присъствие на стадионите и терените,
където се провеждат срещи от ДСК и МСК, на лица, употребили
алкохол или други упойващи вещества. За целта охраната на
срещите извършва фейс-контрол на зрителите при влизане в
съоръжението и на трибуните по време на срещите и отстранява
нарушетелите извън съоръжението. При отказ от тяхна страна се търси
съдействие от съответното РПУ за спазване на Закона за опазване на
общественният ред при провеждане на спортни състезания
7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО.
7.1 Участници в състезанието са:
клубове/отбори, допуснати в състезанията;
играчите от тези клубове/отбори;
ръководство, администрация и треньори на тези клубове/отбори;
турнирни директори,съдийски бригади , дежурни секретари и
други технически лица обслужващи тези състезания;
официални лица от БФ Ръгби, присъстващи на срещата.
Към отборите.
7.2. Всеки отбор трябва да разполага с два екипа в различен
цвят. В случай че екипът на гостите съвпада по цвят с екипа на
домакините, гостуващият отбор трябва да постави алтернативния си
екип. (Предимство на домакина).
7.3. Отборът домакин има следните задължения:
да предостави на гостуващия отбор игрище за тренировка за 1,5
часа в деня преди срещата;
да осигури на стадиона по време на срещата полицейски екип
/или лицензирана охранителна фирма / и кола на бърза помощ;
да осигури в посочения ред група спортисти от детските отбори в
еднакъв екип за носене на топките в състав не по-малко от 4 души;
2 флагчета за страничните съдии;
3 топки за ръгби и стойка за удари с крак;
да осигури места на стадиона за участниците в състезанието (в
случай на турнирна система).
7.4. Задължения на гостуващия отбор:
за хотелско настаняване и изхранване – не по-късно от 20 дни
преди пристигането;
В случай на отказване на заявката за хотел, отказващият отбор
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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възстановява в пълен размер всички разходи на домакинстващия отбор
по резервацията на местата в хотела.
Към играчите.
7.5. В шампионата имат право да участват само играчи посочени
в сертификата/заявката на отбора/клуба и допуснати в шампионата от
комисията по допускане и прехвръляне.
7.6. Играчите трябва да познават и изпълняват Правилата на
Играта и изискванията на настоящата наредба. До началото на втория
дял от шампионата, играчите и треньорите трябва да положат изпит/тест
по Правилата на играта. Изпитът се провежда от представител на
съдийската комисия.
7.7. Възрастта на играчите, участващи в състезанията не трябва
да бъде под 17 години в деня на подаване на заявката, и да не бъде под
18 изпълнени години за играчите от първа линия.
7.8. Състезателният екип на играчите трябва да съответства на
изискванията от Правилата на Играта. Номерата на фланелките могат да
бъдат от 1 до 99. За неспазването на тази т. 7.8 се налага глоба в размер
от 200 (двеста) лева.
7.9. Временно отстранените играчи трябва да се намират в
специалните подготвени места, разположени в близост до
централната линия на терена, до работното място на дежурния
секретар.
7.10. След последния съдийски сигнал за край на срещата,
играчите трябва да благодарят на противниковия отбор за играта, след
което незабавно да напуснат полето и да не влизат в пререкания със
съдиите, дежурния секретар и зрителите. При неспазване на тази т. 7.10
се налага глоба в размер на 200 (двеста) лева .
7.11. След края на срещата играчите на отборите нямат право да
се намират в съдийската стая, освен ако не са поканени от дежурния
секретар или съдията. При неспазване на тази т. 7.11 се налага глоба в
размер на 200 (двеста) лева.
7.12. Играчите, които са отсъствали без уважителна причина от
учебно-тренировъчните лагери и международните състезания,
въпреки поканата от БФР, пропускат поредните срещи от шампионата при
представен доклад от ТД
с указание за срока на лишаване от
състезателни права с последвало утвръждаващо решение на
дисциплинарната комисия.
Към треньорите, резервните играчи и придружаващите отбора
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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лица.
7.13. По време на срещата, в техническата зона на отбора могат
да се намират не повече от 5 души от заявените в сертификата на отбора,
в това число и лекаря и/или масажиста на отбора. Останалите играчи и
персонал на отбора се разполагат в отделни места по трибуните на
стадиона, ако това е технически възможно, или в орпеделените от
дежурния секретар места.
7.14. За носене на поставката за удари с крак във вратата или
за носене на вода се определят двама души от играчите, записани в
сертификата /заявката на клуба/отбора и които са част от 5-те души в
техническата зона на отбора. Носенето на вода и поставка за удари с
крак в състезателен екип е забранено. Забранено е носенето на
вода по време на наказателен удар във вратата.
7.15. За разгряване на резервните играчи по време на срещата
се отделя място зад ограниченията или в точковото поле на
противниковия отбор. При разгрявката се носи екип, който е различен от
екипа на играещите отбори. Разгрявката в състезателен екип е
забранена. Провеждането на разгрявка с топка в границите на
игралното пространство е ЗАБРАНЕНА.
7.16. След последния съдийски сигнал за край на срещата,
всички придружаващи отбора лица, включително треньорите, трябва
незабавно да напуснат полето, да не влизат в пререкания със съдиите,
дежурния секретар и зрителите (допуска се изключение при даване на
интервю за телевизията и пресата). При неспазване на тази т. 7.16 се
налага глоба в размер на 200 (двеста) лева
7.17. При попълването на протокола за срещата от
официалните лица на отбора, в този протокол трябва да се вписват
данни за получените от играчите контузии.
Към съдиите, дежурните секретари.
7.18. Съдийстването на състезанията се осъществява в
съответствие с Правилата на Играта, както и според приетите от IRB
изменения и допълнения. Правата и задълженията на съдиите при
провеждане на срещата са определени от настоящата наредба.
7.19. За съдии и дежурни секретари на срещи от шампионата
могат да се назначават само лица, които са утвърдени от БФР и сключили
договор за обслужване на срещите.
7.20. Назначаването на съдии и дежурни секретари за срещите
се извършва от Комисията по назначенията. Назначените съдии и
дежурен секретар са официални представители на БФР за дадената
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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среща. Техните изисквания са задължителни за всички участници в
състезанието.
7.21. Съдийската бригада и дежурният секретар трябва да се
намират на стадиона не по-късно от 1 час преди началото на срещата.
7.22. Всяка среща се обслужва от трима съдии (един главен и
двама на страничните линии) и дежурен секретар. За срещи, които се
предават по телевизията се назначава резервен съдия.
7.23. Главният съдия, страничните съдии и дежурният
секретар трябва да съобщят на домакинстващия отбор датата и часа на
своето пристигане не по-късно от 48 часа преди началото на срещата,
като уведомят и за нуждата от билети за връщане и хотел.
7.24. Съдиите и дежурният секретар трябва да спазват
следните условия при ползването на тра нспорт до мястото на
състезанието:при използване на жп транспорт (място в купе на бърз
влак.
При автобусен транспорт -според случая.
При използване на собствен транспорт - изплащане на пътните
разходи на автомобила за 4 човека.
7.25. При внезапна замяна на съдии или дежурен секретар се
допуска пътуване в спален вагон, (при липса на място в купе).
7.26. В случай на неявяване или закъснение на назначените
съдии, дежурният секретар има право да привлече други съдии,
разполагащи с лиценз за дадения сезон. В случай че дежурният
секретар отсъства, за назначаването на съдии за дадената среща,
отборите трябва да се действат съгласно Правило 6 от Правилата на
Играта.
7.27. В случай на неявяване или закъснение на назначения за
срещата
дежурен
секретар,
отборът-домакин
удведомява
Председателя на СТК, който има право да назначи друг дежурен
секретар.
7.28. До началото на срещата, дежурният секретар трябва да
провери дали на стадиона има лекар, да се запознае с организационната
система за безопасност на съдиите, отборите и зрителите. В случай на
отклонение от изискванията на Правилата на Играта и настоящата
наредба, да отбележи тези отклонения своя доклад и да предприеме
съвместно с отбора-домакин мерки за тяхното отстраняване.
7.29. Не по-късно от 30 минути преди началото на срещата,
дежурният секретар, съвместно с главния съдия, трябва да провери
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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сертификата/заявката на клуба/отбора, акта за одобрение на стадиона,
протокола за срещата попълнен от двата отбора. Съставите на отборите
се представят от преставителите от отборите не по-късно от 45 минути
преди началото на срещата. Домакинстващият отбор пръв попълва
протокола за срещата. При изискване на дежурния секретар или
главния съдия, отборите трябва да представят картотеките на
състезателите и лицензите на чуждестранните играчи.
7.30. След срещата, дежурният секретар (или главният съдия, в
случай на отсъствие на дежурният секретар) в срок от 30 минути трябва
да оформи 1 екземпляр от протокола, включително:
да впише в протокола резултата от срещата и всички
предупреждения, отстранявания, контузии и изнасяния на играчи,
дисциплинарни нарушения на участниците в състезание, както и други
факти повлияли на провеждането на срещата.
7.31. Веднага след оформянето на протокола от срещата,
дежурният секретар (или главният съдия, в случай на отсъствие на
дежурният секретар) трябва да го представи на представителите на
отборите и главния съдия, за да се запознаят с протокола и да внесат
евентуални забележки, протести и други данни и, след като го подпишат,
да постави и собствения си подпис в протокола. На отборите се връчва
по 1 екземпляр от протокола за срещата.
7.32. Цялата дейност свързана с оформянето на документите
за срещата, се ръководи от дежурния секретат (или главният съдия, в
случай на отсъствие на дежурният секретар).
7.33. В случай на подадена контестация от някой от отборите
след края на срещата, дежурният секретар трябва в срок от 24 часа да
изпрати до СТК доклад относно подадената контестация.
7.34. След края на срещата, дежурният секретар (или главният
съдия, в случай на отсъствие на дежурният секретар) в срок от 2 часа
трябва да съобщи резултата от срещата, дисциплинарните нарушения и
евентуални контестации в
СТК.
След това следва нанасяне на
официалният резултат в сайта на БФ Ръгби.
7.35. След срещата, дежурният секретар попълва доклад по
установен образец, като в него посочи нарушенията на участниците в
състезанието по членове и точки от настоящата наредба. В същия доклад
се дава характеристика на работата на съдийската бригада и се посочват
оценки на съдията ръководил срещата. Дежурният секретарт запознава
съдиите с доклада и им го представя за подписване. Докалдът се изпраща
в СТК в срок от 48 часа след края на срещата (може да се изпрати по
факс или електронна поща с последвало изпращане на оригинала). При
откриване на факти за прикриване на нарушения според изискванията от
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.
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настоящата наредба, дежурният секретар се наказва по ДП и отстранява
от обслужване на срещи от шампионата за обпределен от
дисциплинарната комисия на БФР срок .
7.36. Ако докладът на дежурния секретар и протоколът от
срещата не бъдат подадени в 48-часовия срок до СТК, има основание
дежурният секретар да бъде лишен от възнаграждение за обслужване на
срещата съгласно приетият ДП от БФ Ръгби.
7.37. Не се приемат молби от клубовете за замяна на назначени
съдии или дежурни секретари.
7.38. Дежурният секретар или при неговото отсъствие,
главният съдия няма право да даде начало на срещата, ако на
стадиона не присъства кола на бърза помощ / или предварително
определена от домакина за такава /.
7.39. За турнирите по ръгби 7 назначаването на длъжностни
лица се извършва съгласно Статута
на длъжностните лица
администриращи Държавните първенства и турнири
(ДЛАДПТ) в
системата на БФ Ръгби.
8. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ.
8.1 Календарът за първия дял на шампионата (Приложение №2),
съгласуван с БФР е задължителен за всички участници в състезанията и
не подлежи на изменения в течение на сезона, освен при форс-мажорни
обстоятелства. Календарът за втория дял от шампионата по ръгби за
отборите, класирали се от 5-то до 8-мо място в първия дял, се
утвърждава след завършване на първия дял и определяне на
участниците във втория дял.
8.2. Клубовете, които са изпратили в националните отбори
(ръгби 15 и ръгби 7) минимум 5 играчи, имат право на промяна в датата
на поредната срещата от шампионата.
8.3.
Официалните
топки
съответстващи на WR стандарт.

за

шампионата

са

топки,

8.4. Официалните документи, фиксиращи резултата от срещите,
съставите на играещите отбори и записите на главния съдия по време на
срещите, са протокол за срещата по установен образец (Приложение
№10), който се попълва по съответния начин. В протокола за срещата, до
нейното начало, представителите на отборите трябва да впишат всички
играчи, които са заявени за дадената среща – основен състав 15 души и
до десет резервни играчи, като минимум двама от тях трябва да бъдат
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играчи от първа линия (един талоьнор и един пилиер) - общо 25 играчи (в
срещата са разрешени до седем смени, избрани от десеттте резервни
играчи заявени за дадената среща Играчите трябва да бъдат вписани в
протокола с четлив почерк, като се посочат техните фамилни и собствени
имена и номера на фланелката. Играчите, които не са вписани в
протокола за срещата, не се допускат в игра.
8.5. По искане на някой от отборите, участващи в срещата от
шампионата, след срещата може да бъде извършена проверка за допинг
на играчите, участвали в тази среща (равен брой играчи от двата
отбора). Искането се подава в БФР не по-късно от 15 дни преди
началото на срещата, в която отборът-заявител желае да се извърши
проверката за допинг. Заплащането на всички разноски по извършване
на проверката, в това число и командировъчните разходи на
специалистите, се покриват от отборът подал искането.
8.6. В хода на провежданите състезания в течение на целия
сезон, може да се извършва планова проверка за допинг на спортистите.
8.7. В случай на положителна проба за допинг, отборът, чиито
играчи са уличени в употреба на допинг, заплаща всички разноски за
извършената проверка, в това число и командировъчните разходи на
специалистите.
8.8. Играчите уличени в употреба на допинг се лишават от
състезателни права.
Решението за лишаване от състезателни права се издава от
дисциплинарната комисия на БФР, която се ръководи от наредбата и
съответните документи на WR, МОК и НОК.
9. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ.
Всички разплащания на финансовите задължения за участие в
шампионата (вноски, глоби, лицензи и др.) се извършват по сметката на
БФ Ръгби (Приложение № 1).
9.1. Отборът допуснат за участие в шампионата трябва да
заплати следните парични вноски:
годишен членски внос към БФР в размер на 20 (сто) лева;
за лицензиране на чуждестранни играчи и треньори съгласно
Наредбата за статута на играчите и преместването в БФ Ръгби;
Такса за картотекиране / лицензиране/ на всеки състезател
Такса участие в Държавните първенства и турнири за всяка
възрастова група без участниците в смесените отбори в размер на 20
лева.
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Такса за картотекиране в Държавните първенства и турнири за
всяка възрастова група е в размер на 1 лев за всеки състезател но не помалко от 20 лева за отбор.
9.2. Разходите по изпращане на отборите-участници в
състезанията (заплащане на транспорта до мястото на състезанието и
обратно, дневните разходи, изхранване и настаняване, компенсации на
работни заплати) се покриват от командироващите организации.
9.3. Разходите по изпращане на съдии, дежурни секретари и
заплащането на техния труд по ръководство на срещите от
шампионата, се покриват от участвуващите отбори и БФР в зависимост
от в възрастовата група на участниците и наредбата за самото
състезание.
9.4. Домакинстващият отбор покрива следните разходи:
помощ и охрана по време на срещата;
за наем на стадиона и заплащане труда на обслужващия
персонал.
9.5. В случай че отборът се откаже от участие в шампионата
след като е заплатил съответните такси , те не се връщат.
9.6.
Тарифите
и
системата
за
изплащане
на
възнагражденията по обслужване на срещите от шампионата от
съдиите и дежурните секретари, както и разноските на отборите
свързани с пътуванията при обслужване на срещите, се
утвърждават от УС на БФР по предложение на СТК.
10. САНКЦИИ
СЪСТЕЗАНИЯ.

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ

ПРОВЕЖДАНЕ НА

10.1. Дисциплинарната комисия контролира спазването на
дисциплината, както от играчи, треньори, придружаващи отбора лица,
така и от самите отбори, зрители и всякакви други лица, присъстващи на
срещата.
10.2. Дисциплинарната комисия има правото да налага
дисциплинарни санкции и наказания на отборите, играчите, треньорите
или всякакви лица от съставите на отборите, за извършени нарушения
според настоящата наредба, както и по нормите на поведение преди, по
време на и след края на срещата.
10.3. Дисциплинарната комисия има правото да налага
дисциплинарни санкции / по клаузите на ДП/ и наказания на играчи,
треньори
и представители на клубове, които не участвуват в
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администрираното
състезание,
но
са
редовно
лицензирани
/картотекирани за спортно състезателната тодина в определен клуб.
Към отборите
10.3.1. Отборът, който не е внесъл членският си внос в
определения от наредбата срок, не се допуска до участие в
състезание. Отборът, който има задължения пред БФР по предишни
заявителни вноски или глоби за наказания, може да бъде изваден от
участие в състезание с решение на
Ръководството на СТК
утвърдено от УС на БФР.
10.4. Участващите в шампионата отбори носят пълна
отговорност за поведението на своите играчи, треньори, придружаващи
отбора лица и зрители. Недисциплинираното поведение на
горепосочените лица се разглежда като постъпка, водеща до
прекратяване на състезанието.
10.5. При прекратяване или прекъсване на срещата поради
непригодност на стадиона за провеждане на състезания или липса на ред
на стадиона, на домакинстващия отбор се присъжда служебна загуба с
резултат 0:30 и се налага глоба в размер на 500 (петстотин) лева.
10.6. При несъстояла се или преждевременно завършила
среща по вина на един от отборите, случаят се разглежда от
Дисциплинарната комисия, която определя виновната страна. Отбоът
виновен за прекъсването на срещата понася служебна загуба с резултат
0:30 и глоба в размер на 500 (петстотин) лева . При повторно такова
нарушение, отборът може да бъде дисквалифициран до края на сезона и
да понесе глоба до 1 000 ( хиляда) лева.
10.7. В случай че теренът не отговаря на изискванията от
Правилника на Играта и настоящата наредба, срещата не започва, преди
теренът да бъде напълно подготвен. Ако в продължение на 1 час след
определеното начално време на срещата, теренът не е подготвен,
домакинстващият отбор понася служебна загуба с резултат 0:30 и глоба в
размер на 500 (петстотин) лева. При повторно такова нарушение, освен
загубата, отборът понася и глоба в размер до 1000 ( хиляда) лева.
10.8. Ако срещата по вина на един от отборите се забави над 20
минути, то виновният отбор понася глоба в размер на 100 сто ЛЕВА
(изключение се допуска при форс-мажорни обстоятелства). При забавяне
на срещата над 40 МИНУТИ, отборът понася служебна загуба с резултат
0:30 и глоба в размер до 250 ( Двеста и петдесет ) лева.
10.9. За неявяване на отбора в календарна среща по
неуважителни причини, той понася служебна загуба с резултат 0:30 и
глоба в размер 250 (двеста и петдесет) лева. В случай на едно неявяване
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на срещи от шампионата, отборът се изважда от участния в състезания.
Решението за това се приема от СТК по искане на Дисциплинарната
комисия.
10.10. Отбор, който излезе в среща от шампионата с
дисквалифициран или незаявен играч, както и ако излезе с
чуждестранни играчи над определеното ограничение (3 играча на
терена едновременно и 5 играчи в срещата) понася служебна загуба с
резултат 0:30 и глоба в размер на 250 ( Двеста и петдесет ) лева. Тази
среща не се включва в срока на лишаване на играча от състезателни
права.
10.11. Играчите, треньорите и придружаващите отбора лица са
длъжни да спазват нормите на поведение преди началото, по време на и
след края на срещата. При поведение, подстрекаващо към груба игра на
терена, разпалване на неспортсменски страсти, както на терена, така и по
трибуните на стадиона, виновната страна понася глоба в размер
определен от ДП. Степента на вината се определя от Дисциплинарната
комисия.
10.12. Клубът е длъжен да заплаща всички наложени глоби в
срок от 5 работни дни, след получаването на официалното решение на
Дисциплинарната комисия. При неизпълнение на това изискване от
наредбата, клубът заплаща лихва в размер на 0,1% за всеки просрочен
ден.
10.13. Отборите понесли служебна загуба с резултат 0:30 за
нарушения по настоящата наредба, не получават точки за тези срещи.
10.14. При неплащане на наложените глоби в срокът посочен в
точка 10.12 от настоящата наредба, Дисциплинарната комисия взема
решение за санкционирането на отбора съгласно клаузите на ДП.
Към играчите.
10.15. Играч, който е получил два жълти картона в една среща,
се отстранява от игра, при втория жълт картон и автоматично пропуска
поредната среща от шампионата.
10.16. Играч, който е получил три временни отстранявания
(жълти картона) в различни срещи от едно състезание (срещи от
ВСИЧКИ ЕТАПИ на дадено състезание), след третото временно
отстраняване пропуска поредната среща от шампионата (не се смятат
временните отстранявания за повторни нарушения на отбора).
10.17. Играч, който е отстранен окончателно по време на
среща, автоматично пропуска поредната среща от шампионата.
Решението за по-продължителен срок на лишаване от права на
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отстранения играч (определянето на тежестта на нарушението) се взема
от Дисциплинарната комисия на базата на протокола от срещата, доклада
на дежурния секретар, видеозаписа от срещата и други материали, в срок
от 5 календарни дни след получаване на протокола от срещата.
Играч, който е допуснал нарушение на Правило 10.4 по време
на срещата, и не е бил отстранен от срещата, може да бъде лишен от
състезателни права по решение на Дисциплинарната комисия в
течение на 10 дни след датата на самата среща. Играчът е длъжен да
спази пълния срок на лишаване от състезателни права и не може да бъде
включван в протокол на среща за срока на лишаване от състезателни
права. За срока на лишаването си от състезателни права играчът не може
да взема участие в никакви състезания провеждани от БФР . Срокът на
наказанието начало и край се упоменава в решение на ДК, и важи само за
състезателните периоди.
10.18 Срокът на лишаването от права се определя при всеки
отделен случай, според тежестта на нарушението. (Приложение №5).
Като допълнително наказание, играчът може да понесе и парична глоба.
Към съдиите и дежурните секретари
10.19 Дежурният секретар на срещата (а при негово отсъствие
и главният съдия на срещата), ако не впише в протокола отстраняване,
може да бъде наказан по решение на Дисциплинарната комисия с
отстраняване от срещите до края на сезона. Мярката и степента на
наказанието се определят от Дисциплинарната комисия на база на
обясненията на дежурния секретар (съдия), което той е длъжен
да
представи в срок от 24 часа, след предявеното му обвинение и да го
подаде в СТ К. Ако съдията получи СЛАБА ОЦЕНКА за
срещата, той понася парична глоба в размер на 50% от
паричното
възнаграждение за среща.
10.20 Дежурният секретар, който не отбележи отстраняване в
своя доклад, също може да бъде санкциониран с решение на
Дисциплинарната комисия, включително с отстраняване от срещи до края
на сезона. Мярката и степента на наказанието се определят от
Дисциплинарната
комисия на база на документите от срещата и
обяснението на дежурния секретар, което той е длъжен да престави в
срок от 24 часа, след предявеното му обвинение и да го предаде в СТК.
При неизпълнение на своите задължения по решение на
Дисциплинарната комисия, дежурният секретар може да понесе
парична глоба в размер до 100% от паричното възнаграждение за
среща.
11. КОНТЕСТАЦИИ, ЖАБЛИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ.
11.1. Контестацията се подава в писмен вид до Дисциплинарната
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комисия и се разглежда в срок от 15 дни, след нейното подаване.
Контестацията може да бъде подадена заради факти (действия или
бездействия) свързани със спазването на Правилата на Играта или
нарушения на клаузи от
настоящата
наредба
при
провеждането на срещите.
11.2. Старши треньора или представителят на отбора, който
е упълномощен да подава контестации, трябва веднага след края на
срещата да предупреди съдията, дежурния секретар, старшия треньор
или представител на противниковия отбор за подаването на
контестацията и да отбележи това в протокола на срещата преди
неговото окончателно оформяне и подписване от дежурния секретар (а
при негово отсъствие и главният съдия на
срещата).
11.3. Напълно оформената и подписана контестация, трябва да
се изпрати до Дисциплинарната комисия в срок от 24 часа след края на
срещата. Основание за разглеждането на контестацията е неийното
упоменаване в протокола на срещта и/или в другите материали,
позволяващи ясното и пълно виждане на ситуацията предизвикала
контестацията.
11.4. Отборът, който подава контестацията, заплаща сума в
размер на 100 ( сто ) лева като депозит необходим за разглеждането на
контестацията от Дисциплинарната комисия. При удовлетворяване на
контестацията, депозитът се връща на отбора, а на виновната страна се
налагат определените от Дисциплинарната комисия санкции.
11.5. Ненавременно подадената контестация, контестация, която
не е упомената в протокола на срещата или контестация без внесен
депозит, не се разглежда.
11.6. Освен това, ако клубът, след края на срещата посочи
подаване на контестация в протокола от срещата, но в последствие
наруши определения ред за нейното подаване, Дисциплинарната
комисия има правото да наложи глоба в размер на 100 /сто/ лева.
11.7. Жалбите свързани с качеството на съдийството, се
разглеждат от Дисциплинарната комисия на базата на писмените заявки
от клубовете. Задължително условие за разглеждането на жалбите е
посочване за тяхното подаване в протокола на срещата.
11.8. При несъгласие с решението на Дисциплинарната
комисия, отборът (играчът, съдията, дежурният секретар) могат да
подадат възражение в Арбитражната комисия. Срокът за подаване на
възражението е 72 часа от получаването на решението на
Дисциплинарната комисия. Срокът за подаване на възраженито и редът
за неговото разглеждане са определени в Наредбата на Арбитражната
комисия.
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11.9. При подаване на възражение се заплаща депозит от 200
(двеста) лева и (50 лева за физически лица). В случай на удовлетворено
възражение, депозитът се връща. В случай на отхврълено възражение,
депозитът не се връща.
11.10. Решението на Арбитражната комисия може да се
оспорва в Спортно-арбитражния съд.
11.11. Спортно-арбитражен съд.
12. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ.
12.1. Шампионатът по ръгби 15 за 2015/16 г. се провежда на два
етапа. В първия етап всички участващи клубове играят в три групи с
разменено гостуване според календара на шампионата (Приложение №2).
12.2. За всяка победа в срещите от първия етап, отборът по
получава 3 (три), за равен резултат – 2 (две) точки, за загуба – 1 (една)
точка.
12.3. В случай на два или повече отбора с равен брой точки,
след първия етап от шампионата, предимство получава:
отборът, който има по-голям брой състезателни точки в срещите
с другите отбори със същия брой точки;
при равен брой точки - отборът, който е отбелязал по-голям брой
есета в в срещите с другите отбори със същия брой точки;
при равен брой отбелязани есета - отборът отбелязал по-голям
брой точки в срещите с другите отбори със същия брой точки;
при равен брой отбелязани точки в срещите - отборът отбелязал
по-голям общ брой есета във всички срещи от първия етап на
шампионата;
при равен общ брой отбелязани есета във всички срещи от
първия етап на шампионата - отборът отбелязал по-голям общ брой точки
във всички срещи от първия етап на шампионата;
при равен общ брой отбелязани точки в етапа от шампионата отборът с по-малък брой отстранени играчи (с червен картон) във всички
срещи от първия етап на шампионата;
при равен брой отстранени играчи – предимството се определя
по жребий.
13. НАГРАДИ.
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13.1. Отборът заел първо място в шампионата получава титлата
"Шампион на странта". Отборът получава купа, а неговите играчи и
треньори получават златни медали.
13.2. Отборътите заели второ и трето място в шампионата се
награждават с почетни
плакети, играчите и треньорите получават
сребърни и бронзови медали.
13.3. Награждават се по 30 играчи от отбор (участвали в минимум
25% от срещите) и по 5 представители от отбор.
13.4. Освен това, могат да се учредяват награди от спонсори и
други организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
РЕСУРСИ
Заплащане на члеснки внос в и всички видове такси в
Банковата сметка на БФ Ръгби:
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
IBAN : BG68TTBB94001525803536
BIC код / SWIFT: TTBB BG 22
Българска федерация по ръгби
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
РАЗПОРЕДБА ЗА РЕДА НА СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ
за срещите от шампионата по ръгби на Р България
Настоящата разпоредба регулира общите принципи за
назначаване на съдиите за срешите и упълномощените лица,
осъществяващи назначенията на съдиите.
В настоящата разпоредба са използвани следните термини:
посочване на съдия за среща - процедура, включваща
определянето, утвърждаването и назначението на съдия (съдии) за една
или повече срещи;
определяне на съдия за среща - процедура по определяне, в
резултат на коята комисията извършва избор на съдия за среща;
утвърждаване на съдия за среща - утвърдителна процедура, в
резултат на която комисията потвърждава или не потвърждава
определянето на съдията;
назначение на съдия за среща - назначителна процедура, която
включва инфромация за съдията на срещата, за която е утвръден,
получаване на потвърждение от съдията и издаване на назначително
писмо (командировъчно удостоверение) за срещата.
1. Общи положения
1.1. За съдийство на състезания се допускат съдии, които са
препоръчани от съдийската комисия и са лицензирани от БФР.
1.2. Назначаването на съдии за срещите се осъществява от
комисията по назначенията към БФР
1.3. Комисия е колективен орган сформиран от БФР.
1.4. При своята дейност комисия се ръководи от наредбата за
шампионата и съответните документи на СТК и съдийската комисия.
1.5. В състава на комисията влизат:
ръководител - председател на комисията;
представител на съдийската комисия на БФР ;
представител на СТК.
1.6. Назначават са само съдии от списъка /ранг-листата/ на
съдиите.
1.7. Списъкът на утвърдените съдии (със стъответните изменения и
допълнения) се представя в СТК.
2. Определяне на съдии за срещите
2.1. Определянето на съдии за срещите се извършва ръчно.
2.2. Определянето на съдиите за срещите се извършва не покъсно от 7 дни преди посочената календарна дата за провеждане на
срещата. Датата на процедурата по определяне на съдиите се решава
от комисията по назначенията към БФР . Плановата процедура по
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определянето на съдии се извършва, ако в нея участват не по-малко от
двама членове на комисията по назначенията към БФР - председател на
комисията по назначенията и един член от членовете на тази комисия.
Текущото (действителното) определяне на съдии за срещите, в случай
на наложителна смяна на съдии, може да се извърши при участието на
председателя на комисията по назначенията към БФР и един член от
тази комисия. В случай че състезанията се провеждат по турнирна,
съдиите на срещите се назначават не по-късно от 24 часа до
началото на срещата.
2.3. По искане на ръководството на един от участващите в срещата
отбори, съдията на срещата се определя чрез жребий (този разпоредба
е в сила през първия етап от шампионата и при плей-офите за
определяне от 1-то до 4-то място, но за не по-вече от три срещи
в шампионата за даден отбор).
2.4. Редът за определяне на съдия за среща чрез жребий:
искане от ръководството на участващ в срещата клуб за
определяне на съдия чрез жребий, трябва да бъде подадено не по-късно
от 30 дни до датата на провеждане на срещата;
Комисията по назначенията определя четирима кандидати за
назначения;
списъкът със съдиите се изпраща до двата отбора, учстващи в
срещата;
всеки от клубовете има правото да изключи от списъка един от
съдиите; клубът потвърждава писмено своето решение в рамките на един
работен ден, след получаването на списъка;
съдията за срещата се определя от комисията по назначенията
към БФР чрез теглене на жребий от останалите в списъка съдии;
на тегленето на жребия имат право да присъстват
ръководителите на клубовете или техни упълномощени представители.
2.5. По искане на ръководството на един от отборите участвуващи
във финалната фаза на шампионата може да бъдат назначавани
чуждестранни съдии за срещите. Разходите по пристигане и пребиваване
в страната, както и съответните такси са за сметка на отбора заявител.
3. Утвърждаване на съдии за срещите
3.1. След приключване на процедурата по определяне на съдии за
срещите се съставя протокол, който се утвърждава (подписва) от
челновете на комисията, участващи в процедурата по определяне на
съдиите.
3.2. На базата на горепосочения протокол се изготвя списък с
назначения за шампионата. Списъкът с назначенията се подписва от
членовете на комисията, участващи в процедурата по определяне и се
утвърждава от председателя на комисията. Листът с назначенията се
изпраща до СТК.
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4. Назначаване на съдии за срещите от шампионата
4.1. На базата на утвърдените назначения, комисията по
назначенията към БФР информира съдиите относно датите на срещите,
за които са утвърдени, издават наряди (командировъчни удостоверения) в
съответствие с утвърдените назначения. Нарядите (командировъчните
удостоверения) се издават на съдиите БФР.
4.2. При невъзможност за потвърждение на своето назначение,
съдията уведомява Комисията по назначенията към БФР в писмен вид
или с е майла за причината на отказа.
4.3. Председателят на Комисията по назначенията към БФР
назначава дата за провеждане на процедурата по определяне на съдии за
срещите, на която се назначава друг съдия. Определянето на съдия за
срещата се извършва по установения ред.
4.4. Комисията по назначенията към БФР носи отговорността за
своевременното уведомяване на съдиите и получените от тях
потвърждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
РАЗПОРЕДБА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ (ДК)
1. Общи положения.
1.1. Настоящият правилник е разработен съгласно Устава на БФР
и Административно- устройственият правилник
1.2. Дисциплинарната комисия (ДК) е постоянно действащ
колективен, независим, юридически и дисциплинарен орган на БФР , който
в своята дейност се ръководи от действащото законодателство на
Българската
федерация по ръгби, нормативната база на IRB
(Международния ръгби борд), FIRA-AER (Международната федерация на
ръгби асоциациите).
1.3. ДК уведомява ръководството на БФР за всички сериозни
нарушения на Правилника на играта и наредбите за провеждане на
първенства и турнири и наложените по тях дисциплинарни санкции.
2. Компетенция на ДК.
2.1. ДК е упълномощена да налага дисциплинарни санкции за
нарушения на Правилника на играта и наредбите за провеждане на
първенства и турнири , решенията на СТК и УС на БФР, ако те не
попадат под юрисдикцията на друг орган. ДК има право да налага
следните санкции:
На клубове:
а) предупрежение;
б) глоба;
в) дисквалификация на стадиона;
г) провеждане на срещата на неутрален терен;
д) отмяна на резултата от срещата;
е) отнемане на победа;
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з) отнемане на точки;
ж) лишаване от спечелена награда;
и) изваждане на отбора от шампионата с последвало утвърждаване
от УС на БФР.
На играчи:
а) предупреждение;
б) глоба;
в) дисквалификация за определен брой срещи или определен срок;
г) лишаване от спечелени награди.
Официални лица:
а) предупреждение;
б) глоба;
в) забрана за присъствие в съблекалните и/или в границите на
техническата зона на стадиона за определен срок;
г) лишаване от спечелени награди.
2.2. Решенията на ДК са задължителни за членовете, клубовете,
играчите, треньорите и лицата от БФР.
2.3. ДК налага дисциплинарни санкции съгласно настоящата
наредба и ДП .
2.4. При определянето на наказанията, ДК може да взема предвид
смегчаващи и утежняващи обстоятелства. Ако настоящият правилник не
съдържа указания по даден въпрос, ДК приема решение на базата на
общите принципи в правата и справедливостта.
3. Организация на дейността на ДК.
3.1. Числен и личен състав на ДК. В състава на ДК влизат:
Председател;
Зам.председател;
секретар
Представител на УС на БФР;
Представител на СТК.
3.2. Председателят на ДК в границите на своите компетенции:
- осъществява ръководство на работата на комисията;
- контролира изпълнението на решенията;
- свиква заседания;
- утвърждава дневния ред на заседанията;
- води заседанията;
- прехвръля своите пълномощия, в случай на невъзможност за
присъствие на заседанията, на заместник или някой от членовете на ДК;
- координира работата на привлечените специалисти (при
необходимост от такива).
3.3. Решенията на ДК се приемат с обикновено мнозинство на
гласовете. При равен брой гласове, решаващ глас има председателят.ДК
има правото да приема решения в присъствието на председателя (неговия
заместник) и не по-малко от двама членове на ДК.
3.4. Подготовката на заседанията на ДК се възлага на секретаря,
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който изготвя материалите за заседанията на ДК, уведомява (с писмо,
факс, телеграма, електронна поща) заинтересованите лица за
насрочената дата. Протоколите на заседанята на ДК се водят от
секретаря, който изготвя и проекто-решенията на ДК.
3.5. Никой от членовете на ДК няма право да се въздържа от
гласуване и да допуска разпространяване на сведения относно хода на
обсъжданите въпроси и резултати от гласуванията по приетите решения.
3.6. В приетите от ДК решения се отразяват следните основни
въпроси: състав на присъстващите на заседанията членове на ДК и
заинтересованите страни, кратко изложение на фактите, правно
обоснование за решенията, положенията, на които се основават
решенията, постановяващата част на решенията, уведомяване за реда на
обжалването.
3.7.Решенията на ДК се оформят в писмен вид. Протоколът от
заседанието се подписва от всички участвали в заседанието членове на
ДК.
3.8. Решенията се обявяват устно на заседанията на ДК и се
изпращат в писмен вид до заинтересованите страни в 3-дневен срок от
момента на тяхното приемане.
3.9. Решенията влизат в сила от момента на тяхното приемане на
заседанито на ДК или след изтичането на срока на тяхното обжалване.
4. Разглеждане на въпросите на заседанята на ДК.
4.1. Основания за разглежане на въпроси на заседанията на ДК:
а) протоколи от срещите;
б) доклади на дежурния секретар, съдия на среща;
в) писмени заявления от ръководители на клубове/отбори, играчи;
г) контестации;
4.2. ДК има право самостоятелно да инициира разглеждане на дела
и да отправя изисквания на базата на материали от средствата за масова
информация
4.3. Основание за приемане на решения:
а) случаи на нарушения посочени в протокола от срещата или
доклада на дежурния секретар/съдия на среща;
б) случаи на нарушения записани на видео или фотоматериали;
в) информация получена в хода на разглеждане на въпроса;
г) документи представени от заинтересованите страни;
4.4. Получените в ДК материали се регистрират от секретаря и се
докладват на председателя на ДК.
4.5. Клубовете са длъжни да подават в ДК цялата документация,
необходима за разглеждането и решението на въпросите, които са
внесени на заседанията на ДК. ДК има правото да изисква всякаква
допълнителна информация по обсъжданите въпроси за произнасянето на
окончателно решение. В случай, че не бъдат предоставени исканите от ДК
материали, след предупреждение, на клуба може да се наложи глоба в
размер до 500 (петстотин лева.
4.6. След включването на въпрос в дневния ред и насрочване на
дата на заседанието на ДК, председателят и секретарят, в случай на
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необходимост, определят кръга на поканените лица, които се уведомяват
за заседанието с писмо подписани от председателя на ДК.
4.7. ДК има право да приема решения, без да кани
заинтересованите страни, на базата на наличните документи и материали.
4.8. Обсуждането на въпроси на заседанията на ДК по приемане на
решения и гласуванията, се провеждат без участието на поканените лица.
4.9. Отказ от разглеждането на въпроси на заседания на ДК е
възможен в следните случаи: ако решението на въпроса не е от
компетенцията на ДК;
- заявлението (от клуба/отбора) не съотвества на изискванията на
БФР , (не са приложени документите и материалите свързани със
заявлението, липса на печат, неподписани документи и др.);
- заявлението уронва човешкото достойнство или деловата
репутация;
- заявлението не спомага за установяването на съответните факти;
4.10. Уведомлението за отказ на разглежданите въпроси се
изпраща в писмен вид до заинтересованите страни в срок от 2 работни
дни, след вземането на такова решение.
4.11. Отказът за разглеждане на въпроса не забранява на
заинтересованите лица отново да се се обръщат към ДК за разглеждане
на същия въпрос, след отстраняване на съответните пропуски.
4.12. Постъпилите документи и материали трябва да бъдат
разгледани в срок от 5 работни дни, считано от деня след тяхната
регистрация. Необходимите документи и материали от клубове,
официални лица и играчи трябва да бъдат представени в тридневен срок
преди поредното заседание на ДК.
4.13. На заседанията на ДК интересите на клубовете/отборите се
представляват от техните ръководители, действащи на базата на устава
без удостоверяване, а другите лица могат да бъдат представители на
базата на удостоверяване.
Заинтересованите страни подали персонални заявления до ДК,
имат правото да ползват юристи на заседанията.
4.14. Страните се уведомяват за приетите решения в писмен вид,
след заседанието на ДК.
4.15. Ако някоя от заинтересованите страни открие факти или други
неизвестни по-рано доказателства, които не са били взети предвид при
приемането на решението от ДК, тогава решението може да бъде
преразгледано на поредното заседание на ДК.
5. Контестации.
5.1. Контестациите се разглеждат от ДК.
5.2. Редът за подаване на контестации се определя от Наредбата
за първенства и турнири..
5.3. Приетите от съдията решения по отношение на играта в
срещата, не могат да бъдат оспорвани. Заедно с това, ДК има правото да
коригира очевидни грешки в дисциплинарните решения на съдиите, ако
бъде доказано, че съдията по грешка е отстранил невиновен играч от
терена или не е забелязал нанесената на играч контузия, нарушение на
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правилото за чиста игра, както и ако не е реагирал на расистки прояви на
участници в състезанието.
5.4. Могат да се представят всякакъв вид доказателства.
Единственото доказателство, което може да бъде отхвърлено е
такова, уронващо човешкото достойнство или което явно не спомага за
установяването на съответните факти.
5.5. Документите свързани с контестацията се предават на
заинтересованата страна за й се предостави възможност за изготвяне на
отговор.
6. Обжалване решения на ДК.
6.1. В Арбитражната комисия могат да бъда обжалвани решенията
на ДК по следните въпроси:
решение за изваждане на отбор от шампионата;
решение за анулиране на резултат от среща;
решение за дисквалификациа на стадион;
решение за провеждане на среща при закрити врати (без
зрители);
отнемане на състезателни права на игра за 3 и повече месеца;
отстраняване на съдия от участие в шампионата за 3 или повече
кръга.
6.2. Решенията на ДК по останалите въпроси са окончателни.
7. Заплащане на разноските.
7.1. Заплащането на разноските свързани с дейността на ДК се
извършва от клубовете съгласно Състезателния правилник.
7.2. В случаите свързани с нарушение на Наредбата, виновната
страна може да бъде глобена със сума в установен от Наредбата размер.
8. Заключителна разпоредба
Дата на влизане в сила на документа.
Дадената наредба влиза в сила от момента на утвърждаване на
заседание на УС на БФР.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК
А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Настоящият правилник определя вътрешните правила на
Българската федерация по ръгби ( БФР ) за установяване на
дисциплинарните нарушения и налагане на адекватни наказания. Чрез
него се регулират въпросите, свързани с поведението, дисциплината и
възпитанието на състезатели, длъжностни и официални лица на БФР и
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Клубовете по ръгби (РК), относно спазването на нормативните документи
на БФР и отделните комисии.
Чл. 2. Правилникът се допълва от изискванията на Наредба за
първенства и турнири по ръгби, Етичния кодекс, Статута за правата и
задълженията на националните състезатели по ръгби, Правилника за
състезателните права и членство на състезателите по ръгби, Трансферния
правилник, Статута на треньора и Статута на съдиите по ръгби в Р.
България.
Чл. 3. Прилагането на дисциплинарния правилник се извършва от
Дисциплинарната комисия (ДК) при БФР, която налага предвидените по –
долу наказания. Дисциплинарната комисия заседава всеки понеделник от
17:30 часа.
Ал. 1. Наказанията на националните състезатели за провинения в
Националния отбор се налагат от ДК при БФР, съгласно Статута за
правата и задълженията на националните състезатели по ръгби,
съгласувано с ръководството на съответния национален отбор.
Ал. 2. При турнири по ръгби, Турнирният директор има право и е
задължен да прилага всички разпоредби на Дисциплинарния правилник и
разрешава възникналите въпроси на място.
Ал. 3. Дисциплинарният правилник на БФР е задължителен за ръгби
клубовете, които носят отговорност за поведението на своите състезатели
и длъжностни лица.
Чл. 4. В случай, че е налице инцидент, който не е предвиден в
настоящия правилник, ДК взема решение в съответствие с правилата на
международните спортни организации /WR и RE/, в които членува БФР и
на общите принципи на правото.
Ал. 5. Норми на поведение, които противоречат на ЕК на БФР са
предмет на разглеждане от Комисията по етика.
Б. НАКАЗАНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ
Чл. 4. Обръщане на внимание и глоба 10 лв.
Ал. 1. Временно отстранен от игра с жълт картон.
Ал. 2. Демонстрира неуважително отношение към съдиите, което е
отразено в протокола или доклада на Делегата или Турнирния директор.
Ал. 3. Явява се за официална среща в екипировка, не отговаряща
на състезателния правилник.
Чл. 5. Предупреждение и глоба 20 лв.
Ал. 1. Временно отстранен от игра с жълт картон.
Ал. 2. Апострофира, оспорва и затруднява решение на съдиите.
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 4., ал.1, 2 и 3
Чл. 6. Глоба на клуба от 50 лв. и минимално наказание по
Приложение 1 на Наредба 17 на WR.
Ал.1. Приложение 1 на Наредба 17 на WR.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ САНКЦИИ НА WR В ГРАНИЦИТЕ НА
ИГРИЩЕТО (НАРЕДБА 17)
Закон
Описание
Санкция в
зависимост от
сериозността на
нарушението
10.4(т) Словесна обида към главен/страничен
6-18 седмици
10.4(м) съдия
10.4(т) Физическо малтретиране на
24-96+ седмици
10.4(м) главен/страничен съдия
10.4(т) Заплашителни действия или думи към
12-48+ седмици
10.4(м) главен/страничен съдия
10.4(а) Удар на друг играч с длан, ръка или
2-48+ седмици
юмрук
10.4(а) Удар на друг играч с лакът
2-9+ седмици
10.4(а) Удар с коляно
3-12+ седмици
10.4(а) Удар с глава
4-12+ седмици
10.4(б) Стъпване върху противник
2-9+ седмици
10.4(б) Газене върху противник
2-9+ седмици
10.4(в) Ритане на противник
4-9+ седмици
10.4(г)
Спъване на противник с крак или
2-7+ седмици
стъпало
10.4(д) Опасно блокиране на противник,
2-10+ седмици
включително предварителен, закъснял
блокаж или удар с изпъната ръка
10.4(д) Опасно блокиране на противник,
2-10+ седмици
включително блокаж или опит за
блокаж над нивото на раменете,
въпреки, че блокажът е започнал под
нивото на раменете
10.4(е) Задържане, блъскане или пречене на
2-6+ седмици
противник, който не носи топката, от
страна на играч, който не носи топката,
с изключение на отс. схватка, спонт.
схватка или маул
10.4(е) Опасно влизане, пречене или
3-9+ седмици
10.4(к) захващане на противник без топка,
включително влизане с рамо
10.4(ж) Задържане, блъскане или пречене на
2-6+ седмици
противник без топка, от играч без
топка, с изклюение на отсъдена
схватка, спонтанна схватка или маул
10.4(з) Играч не трябва да влиза с блъскане в 3-9+ седмици
спонтанна схватка или маул.
Блъскането включва всеки контакт,
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.

- 38 -

Наредба Шампионат на България по ръгби 2015/2016 г.

10.4(и)

10.4(й)

10.4(к)
10.4(л)
10.4(л)
10.4(л)
10.4(л)
10.4(л)

10.4(л)

който се осъществява без използване
на ръцете или без захващане за друг
играч
Блокиране, бутане, блъскане или
дърпане на противник, който е
отскочил във въздуха за топката в тъч
или в открита игра
Повдигане на играч от земята и
изпускане или тласкане на този играч,
така че главата му и/или горната част
на тялото му да се приземят, докато
неговите стъпала са във въздуха
Причиняване на поваляне на
отсъдента, спотнанна схватка или
маул
Хващане, извиване и стискане на
слабините
Ухапване
Контакт с очите или областта на очите
Плюене по играч
Словесна обида към играч на
религиозна, расова, цветова,
национална, етническа или друга
основа
Всякакви други действия (неупоменати
по-горе), които противоречат на
доброто спортменство

3-10+ седмици

3-10+ седмици

2-8+ седмици
12-24+ седмици
12-24+ седмици
12-24+ седмици
4-11+ седмици
4-13+ седмици

4-11+ седмици

Ал.2. По отношение на неупоменатите по-горе нарушения могат
да се налагат подходящите санкции по преценка на съответния
дежурен секретар, дисциплинарна комисия, апелативен комитет и/или
друг отговорен орган (според случая).
Чл. 7. Глоба на клуба от 100 лв. при санкция от средно ниво по
Приложение 1 от Наредба 7 на IRB.
Чл. 8. Глоба на клуба от 200 лв. при максимална санкция на
състезател по Приложение 1 от Наредба 7 на IRB.
Ал.1. Независимо от препоръчителните санкции в настоящата
наредба, в случаите в които наказуемите действия на играчите са довели
до сериозни и тежки последици за здравето на засегнатия / засегнатите,
дисциплинарните органи могат да налагат по-продължителни периоди на
спиране на състезателните права, включително и спиране на правата до
живот.
Ал.2. При особено тежки провинения, наказанията се налагат от УС
на БФР и ДК. Всяка саморазправа, при която състезателят използва
топката като средство за удар срещу друг състезател, длъжностно или
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- 39 -

Наредба Шампионат на България по ръгби 2015/2016 г.

официално лице се смята за особено тежко провинение.
В. НАКАЗАНИЯ НА МЕНИДЖЪРИ И ТРЕНЬОРИ НА РК
Чл. 9. Обръщане на внимание и глоба 15 лв.
Ал. 1. Не представя отборен лист 30 минути преди началото на
срещата.
Ал. 2. Допусне в игра състезател с екипировка, различаваща се от
тази на отбора или с такава, неотговаряща на състезателния правилник.
Ал. 3. Напусне зоната за смяна, за да дава указания на отбора си.
Ал. 4. Не се яви на среща, за която е вписан в протокола.
Чл. 10. Предупреждение и глоба 25 лв.
Ал. 1. Не представя изискващите се от Наредбата документи.
Ал. 2. Не застави в продължение на три минути, отстранен или
дисквалифициран от неговия отбор състезател, да напусне играта.
Ал. 3. Не вземе мерки срещу грубата игра на своите състезатели.
Ал. 4. Отправя реплика или протест към съдиите след тяхно
решение.
Ал. 5. Не подпише протокола след края на срещата.
Ал. 6. Не се яви по време на турнир, за който е вписан като треньор
или мениджър в ентри формата.
Ал. 7. Наказан за втори път по чл. 9.
Чл. 11. Лишаване от право да ръководи отбора си една среща и
глоба 25 лв.
Ал. 1. Извършва словесна саморазправа по време или след
завършване на срещата.
Ал. 2. Нанася обида чрез жестове или закани към състезател,
длъжностно или официално лице на РК.
Ал. 3. С непристойни изрази или жестове настройва или
предизвиква публиката.
Чл. 4. Наказан за втори път по чл. 10., ал. 1,2,3,4,5 и 6 или трети път
по чл. 9.
Чл. 12. Лишаване от право да ръководи отбора си две срещи и
глоба 50 лв.
Ал. 1. Нанася обида чрез ругатни или неприлични изрази към
състезател, длъжностно или официално лице на РК.
Ал. 2. Прави опит за саморазправа със състезател, длъжностно или
официално лице на РК.
Ал. 3. Нанася обида чрез жестове или закани към длъжностно или
официално лице на БФР.
Ал. 4. Наказан за втори път по чл. 11, ал. 1,2 и 3 или трети път по
чл. 10, ал. 1,2,3,4,5 и 6.
Чл. 13. Лишаване от право да ръководи отбора си три срещи и
глоба 100 лв.
Ал. 1. Нанася обида чрез ругатни или неприлични изрази на
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длъжностно или официално лице на БФР.
Ал. 2. Прави опит за саморазправа с длъжностно или официално
лице на БФР.
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 12, ал. 1,2 и 3 или за трети път по
чл. 11, ал. 1,2 и 3.
Чл. 14. Лишаване от право да ръководи отбора си пет срещи и
глоба 150 лв.
Ал. 1. Допусне в срещата състезатели, които съгласно действащите
правилници и наредби нямат състезателни права ( нередовни,
изтърпяващи наказание и др.).
Ал. 2. С указанията и поведението си в зоната за смяна или от
трибуните опорочава срещата.
Ал. 3. Нанася удар на състезател, длъжностно или официално лице
на РК.
Ал. 4. Влиза в саморазправа с публиката.
Ал. 5. Наказан за втори път по чл. 13 ал. 1 и 2 или за трети път по
чл. 12., ал. 1,2 и 3.
Чл. 15. Лишаване от право да ръководи отбора си пет срещи и
глоба 300 лв.
Ал. 1. Извади отбора от игралното поле преди обявения от съдиите
край на полувремето или срещата.
Ал. 2. Наказан за втори път по чл. 14., ал. 1,2,3 и 4 или за трети път
по чл. 13, ал. 1 и 2.
Чл. 16. Лишаване от право да ръководи отбора си седем срещи
и глоба по-голяма от 300 лв. до 1000 лв.
Ал. 1. Влиза в саморазправа с длъжностно или официално лице на
БФР.
Ал. 2. Умишлено картотекира нередовен състезател.
Ал. 3. Влиза в саморазправа със състезател, длъжностно или
официално лице на РК.
Ал. 4. Умишлено поврежда съоръжения, съблекални и друга
материална база където се провежда срещата.
Ал. 5. Допуска състезател от отбора си да уговаря резултат за
изхода на дадена среща.
Ал. 6. Уговаря резултат за изхода на дадена среща.
Ал. 7. Наказан за втори път по чл. 15, ал. 1 или за трети път по чл.
14, ал. 1,2,3 и 4.
Г. НАКАЗАНИЯ НА КЛУБОВЕ ПО РЪГБИ
Чл. 17. Обръщане внимание и глоба в размер на 1 такса участие
Ал. 1. Неподготвено своевременно игрище и съоръженията към него
за провеждане на състезание по ръгби.
Ал. 2. Предоставяне в ненормален вид съблекалня за отборите и
съдиите.
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Чл. 18. Предупреждение и глоба в размер на 2 такси участие.
Ал. 1. Неподготвено игрище и съоръжения за провеждане на
състезанията.
Ал. 2. Неосигурени съблекални за отборите и съдиите.
Ал. 3. Неосигурена храна.
Ал. 4. Неосигурени места за зрителите.
Ал. 5. Неосигурени условия за спазване на Регламента за зоната за
смяна.
Ал. 6. Неосигурена нормална обстановка около съдийската маса
преди, по време и след завършване на срещата.
Ал. 7. Неосигурена нормална обстановка около съблекалните на
съдиите и отборите преди, по време и след завършване на срещата.
Ал. 8. Навлизане на зрители в игралното поле и отправяне заплахи
или неприлични изрази.
Ал. 9. Неявяване на Техническа конференция на клубен
представител по не извинителни причини.
Ал. 10. Нарушения за втори път по чл. 17, ал. 1 и 2.
Чл. 19. Глоба в размер на 3 такси участие.
Ал. 1. Хвърляне на предмети от зрители на игралното поле без
нараняване на състезатели и съдии.
Ал. 2. Навлизане на зрители в игралното поле и осуетяване на
игрова ситуация.
Ал. 3. Неосигурен хотел за гостуващите отбори и съдиите, съгласно
Правилника за спортно – състезателна дейност.
Ал. 4. Неуведомили отборите и съдиите за мястото за провеждане
на състезанието
Ал. 5. Неявяване на клуб по ръгби на Техническа конференция по
неизвинителни причини, отбелязано в доклада на ТД.
Ал.6.Нарушения за втори път по чл.18, ал.1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 или за
трети път по чл.17.
Чл. 20. Глоба в размер на 4 такси участие.
Ал. 1. Назначената от РК охрана не предотврати опит за
саморазправа на зрители със състезатели, официални лица и съдии.
Ал. 2. Назначената от РК охрана не предотврати умишлено
повреждане на съоръженията с цел да се предизвика прекратяване или
преиграване на срещата.
Ал. 3. РК напуска преждевременно турнира без това да е
съгласувано с ТД.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 19., ал. 1,2,3 и 4 или за трети
път по чл. 18.
Чл. 21. Глоба в размер на 5 такси участие.
Ал. 1. Назначената от РК охрана не предотврати хвърляне на
предмети от зрители на игралното поле, с което предизвикват нараняване
на състезатели, длъжностни или официални лица.
Ал. 2. Назначената от РК охрана не предотврати саморазправа на
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зрител/и със състезател/и и/или длъжностни и официални лица на РК
извън игралното поле.
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл.20 или за трети път по чл. 19.
Чл. 22. Глоба в размер на 6 такси участие.
Ал. 1. Назначената от РК охрана не предотврати саморазправа на
зрител/и със длъжностно или официално лице на БФР извън игралното
поле.
Ал. 2. Прекратяване на срещата след групов протест.
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл.21 или за трети път по чл. 20.
Чл. 23. Глоба в размер на 7 такси участие.
Ал. 1. Навлизане на зрители в игралното поле и извършване на
саморазправа със състезатели, длъжностни или официални лица на РК и
БФР.
Ал. 2. Нанасяне имуществени повреди (доказани) на МПС на
гостуващия/те отбори, съдиите, други официални или длъжностни лица.
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл. 22.
Ал.4. Въвежда се глоба от 500 / петстотин / лева и декласиране от
съответното първенство при установяване, че даден клуб е допуснал
участие на състезател от по-горна възрастова група в по-долна.
Д. НАКАЗАНИЯ НА ДЕЖУРНИ СЕКРЕТАРИ И ТУРНИРНИ
ДИРЕКТОРИ
Чл. 24. Обръщане на внимание и глоба 20 лв.
Ал. 1. Пристига на мястото за провеждане на състезанието по –
късно от 30 мин. преди определения начален час по неуважителни
причини.
Ал. 2. Допуска започването на срещата без подготвен протокол,
съгласно изискванията на Състезателния правилник и Правилника за
спортно – състезателната дейност по ръгби.
Ал. 3. Допуска започването на срещата без да са спазени
изискванията на Регламента за зоната за смяна и на игрища одобрени от
БФР.
Чл. 25. Предупреждение и глоба 40 лв.
Ал. 1. Приел неоформен протокол от дадена среща.
Ал. 2. Невписал бележките си по срещата и неподписал протокола.
Ал. 3. Неправилно воден наблюдателен протокол за съдийството.
Ал. 4. Отказал назначение след определения срок.
Ал. 5. Нарушения за втори път по чл. 24., ал. 1,2 и 3.
Чл. 26. Лишаване от права за една среща или при Ръгби 7турнир и глоба в размер на 80 лв.
Ал. 1. Неуведомил БФР за резултата и особените прояви след
завършването на дадената среща.
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Ал. 2. Не представил в указания срок протокола, доклада за
особените прояви и наблюдателния протокол за съдийството от дадена
среща или турнир.
Ал. 3. Не коригирал невярно вписана от съдиите информация в
протокола.
Ал. 4. Подписал протокол с невярно съдържание.
Ал. 5. Отразил нереална оценка на съдийското ръководство в
Доклада за съдийството.
Ал. 6. Не взел меркки за съблюдаване реда в зоната за смяна.
Ал. 7. При определени турнири или срещи не наложил
предвидените в Дисциплинарния правилник на БФР наказания за
провинили се състезатели, треньори, съдии или други официални лица.
Ал. 8. Невписал в протокола на срещата наложените от него
наказания.
Ал. 9. Не се явил и не провел Техническата конференция.
Ал. 10. Нарушения за втори път по чл. 25., ал. 1,2,3 и 4 или за трети
път по чл. 24.
Чл. 27. Лишаване от права за три срещи или три турнира /по
ръгби 7/ и глоба в размер на 100 лв.
Ал. 1. Не предоставил протокол, доклад или наблюдателен
протокол за съдийското ръководство.
Ал. 2. Умишлено не отразил в протокола или в доклада си
нарушенията и техните причинители.
Ал. 3. Неизпълнил длъжностните си задължения за срещата или
турнира, в който е назначен.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 26., ал. 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 или
за трети път по чл. 25.
Чл. 28. Лишаване от право един дял от ССГ и глоба в размер на
200 лв.
Ал. 1. Не отразил в доклада си пристрастно съдийство.
Ал. 2. Не взел мерки при утежняване условията за игра (групов
протест, нахлуване на публика в игралното поле, саморазправа и др.
прояви застрашаващи здравето на състезатели те и официалните лица) за
нормалното провеждане на срещата.
Ал. 3. Не отразил в доклада си формално нарушение на
Състезателния правилник и Наредбата за провеждане на първенства и
турнири.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 27., ал. 1,2 и 3 или за трети
път по чл. 26.
Чл. 29. Лишаване от права за една ССГ и глоба по-голяма от
300лв. до 1000 лв.
Ал. 1. Явил се на среща, за която има назначение, в нетрезво
състояние.
Ал. 2. Допуснал съдия да води срещата в нетрезво състояние.
Ал. 3. Проявил корист в качеството си на Длъжностно лице.
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Ал. 4. Взел участие в уговаряне резултата за изхода на дадена
среща.
Ал. 5. Нарушения за втори път по чл. 26., ал. 1,2 и 3.
Е. НАКАЗАНИЯ НА СЪДИИ
Чл. 30. Обръщане на внимание и глоба в размер на 20 лв.
Ал. 1. Пристига на мястото за провеждане на състезанието по-късно
от 20 мин. преди определения начален час по неуважителни причини.
Ал. 2. Започва срещата без проверен протокол, съгласно
изискванията на Наредбата и Състезателния правилник.
Ал. 3. Започва срещата без да са спазени изискванията на
Регламента за зоната за смяна.
Чл. 31. Предупреждение и глоба в размер на 40 лв.
Ал. 1. Подписва неоформен протокол.
Ал. 2. Не подписва протокола от дадена среща.
Ал. 3. Не отразява всички нарушения и причинителите им в
протокола или ги отразява неточно.
Ал. 4. Явява се да ръководи срещата с неизправна съдийска форма.
Ал. 5. Не води резултата и времето за игра.
Ал. 6. Отказ от назначение след определения срок.
Ал. 7. Нарушения за втори път по чл. 30, ал. 1,2 и 3.
Чл. 32. Лишаване от права за една среща, /един турнир/ и глоба
в размер на 80 лв.
Ал. 1. Като НС не присъства на Техническа конференция.
Ал. 2. Подписал протокол с невярно съдържание.
Ал. 3. Нанася обида на състезател или официално лице.
Ал. 4. Неизпълнил назначението за една среща.
Ал. 5. Нарушения за втори път по чл. 31, ал. 1,2,3,4,5 и 6 и за трети
път по чл. 30.
Чл. 33. Лишаване от права за една среща, /един турнир/ и глоба
в размер на 100 лв.
Ал. 1. Умишлено не отразил в протокола нарушения и техните
причинители.
Ал. 2. Не се явил на лицензионен семинар без уважителни причини.
Ал. 3. Направил опит за саморазправа със състезател, длъжностно
или официално лице на РК.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 32, ал. 1,2,3,4 и 5 и за трети
път по чл. 31.
Чл. 34. Лишаване от право един дял от ССГ и глоба в размер на
300 лв.
Ал. 1. Допуснал формално нарушения на Наредбата или
Състезателния правилник.
Ал. 2. Извършил саморазправа със състезател, длъжностно или
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официално лице на РК.
Ал. 3. Проявил пристрастие в ръководството на среща.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 33, ал. 1,2,3 и 4 и за трети път
по чл. 32.
Чл. 35. Лишаване от права за една ССГ и глоба по-голяма от 300
лв. до 1000 лв.
Ал. 1. Явил се да ръководи среща в нетрезво състояние.
Ал. 2. Проявил корист в качеството си на съдия.
Ал. 3. Участвал и съдийствал в уговаряне резултата за изхода на
дадена среща.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 34, ал. 1,2 и 3.
Ж. НАКАЗАНИЯ НА СЕКРЕТАР И ТЕХНИЧЕСКИ ОФИЦЕР ПРИ
РЪГБИ 7
Чл. 36. Обръщане на внимание и глоба в размер на 20 лв.
Ал. 1. Пристига на мястото за провеждане на състезанието по-късно
от 30мин. преди определения начален час по неуважителни причини.
Ал. 2. Неподготвен своевременно протокол за срещата.
Ал. 3. Липса на апаратура за измерване на времето (хронометър).
Чл. 37. Предупреждение и глоба в размер на 40 лв.
Ал. 1. Неоформен протокол според изискванията на Състезателния
правилник и нормативите на ИРБ.
Ал. 2. Допуска грешки при спирането и пускането на времето за игра
и времето за отстранените състезатели.
Ал. 3. Допуска грешки при контролиране влизането и излизането на
състезателите в игралното поле.
Ал. 4. Допуска грешки при водене на протокола или не го подписва,
след края на срещата.
Ал. 5. Не контролила реда в зоната за смяна и резервите.
Ал. 6. Отказ от назначение след определения срок.
Ал. 7. Нарушения за втори път по чл. 36, ал. 1,2 и 3.
Чл. 38. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на
80 лв.
Ал. 1. Нанасяне обида към състезател, длъжностно или официално
лице на РК.
Ал. 2. Неизпълнил назначението си една среща.
Ал. 3. Не се явил на Техническа конференция.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 37, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и за
трети път по чл. 36.
Чл. 39. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на
200 лв.
Ал. 1. Умишлено не вписал в протокола изискващите се от
Състезателния правилник данни.
Ал. 2. Умишлено допуснал неточност във времеизмерването.
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Ал. 3. Направил опит за саморазправа със състезател, длъжностно
или официално лице на РК и БФР.
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 38, ал. 1,2 и 3 и за трети път
по чл. 37.
Чл. 40. Лишаване от право един дял от ССГ и глоба по-голяма
от 200 лв. до 1000 лв.
Ал. 1. Допуснал формално нарушение на Наредбата и
Състезателния правилник.
Ал. 2. Извърши саморазправа със състезател, длъжностно или
официално лице на РК и БФР.
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл. 39, ал. 1,2 и 3.
З. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. Степенуването на наказания се извършва в една
спортна – състезателна година.
Чл. 42. Когато извършените нарушения са повече от едно, се
налага по – тежкото наказание.
Чл. 43. Наложените наказания се разпростират и са в сила
върху всичките изпълнявани функции на наказания.
Чл. 44. Ако едно наказание не се вмества в една спортно –
състезателна година, то изтърпяването му продължава и в
следващата.
Чл. 45. Ако за дадено провинение следва да бъде наложено
наказание, което не може да се вмести по съдържание в никоя от
посочените в Дисциплинарния правилник точки, то Дисциплинарната
комисия, по преценка, налага наказание по тези точки, които са най –
сходни с извършеното провинение.
Чл. 46. ал. 1. При особено тежки провинения на състезатели,
длъжностни или официални лица на РК или БФР, Дисциплинарната
комисия предлага за наказание провинилото се лице пред УС на
федерацията. В хипотезата на този член наказанията са: глоба в повисок размер от предвидените в предходните раздели и отнемане на
права за срок, по – дълъг от предвидените в предходните раздели.
Ал. 2. По реда на предходната алинея се наказват и
нарушенията, уронващи спортната етика и престижа на федерацията
и спорта ръгби, съобразно Моралния кодекс на МОК, IRB и FIRA-AER.
Чл. 47. В случаите, когато допуснатите нарушения са довели до
преиграване на среща, на виновните лица се налага наказание от УС
на БФР.
Чл. 48. Стойността на наложената глоба се внася в БФР.
Чл. 49. В случай че наказаният не внесе сумата до изтичане на
наказанието, правата му се възстановяват след внасяне на сумата.
Чл. 50. Когато състезател, треньор или длъжносно лице на РК е
наказан и със заплащане на глоба, ако до изтичане на наказанието
глобата не е заплатена, то:
Ал. 1. Състезател – губи състезателните си права до момента на
изплащането.
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Ал. 2. Треньор или длъжносно лице – размера на глобата се
увеличава прогресивно с всяка следваща среща и с всеки следващ турнир,
изигран от отбора му в размер равен на първоначалната глоба.
Чл. 51. В продължение на една спортно – състезателна година
един състезател може да бъде санкциониран само веднъж с „
предупреждение”.
Чл. 52. Дисквалифицираният или изтърпяващ наказанието си
треньор или длъжностно лице следва да заеме място извън
игрището, от където не може да влияе по никакъв начин на играта и
отбора си.
Чл. 53. Неудовлетворените от решенията на Дисциплинарната
комисия имат право да се отнесат до Арбитражната комисия в срок от
7 /седем/ дни от деня на оповестяването на наказанието.
Чл. 54. Глобите се внасят по сметката на БФР, като копие от
платежният документ
за внесената сума се представя във
Федерацията.
Банкова сметка на БФР:
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
IBAN : BG68TTBB94001525803536
BIC код / SWIFT: TTBB BG 22
Българска федерация по ръгби
Чл. 55. По смисъла на този правилник терминът среща касае
ръгби среща по ръгби-15, а термина турнир – всички видове ръгби
турнири, влючително плажно и тъч- ръгби.
Чл. 56. По смисъла на настоящия Дисциплинарен правилник:
Официални лица на БФР са: Председателят на федерацията,
Генералният секретар, Административният директор, Спортно-технически
директор,Членовете на УС на федерацията, Председателите на Комисии
към федерацията, Делегат на БФР, Турнирен директор.
Длъжностни лица на БФР са: Съдии, Дежурни Секретари, Лекар и
представителя на охраната, които подписва протокола.
Официални лица на РК са: Председателя и членовете на УС,
Мениджърът на съдиите, Технически офицер, мениджър и помощник
мениджър на отбора, вписани в ентри формата на отбора.
Длъжностни лица на РК са: треньор, помощник – треньори, лекари,
кинезитерапевти, масажисти, вписани в ентри формата на отбора.
Помощен персонал са: Управителят на спортното съоръжение,
домакина, работник, озвучител, видеооператор, хигиенист,чертожник и
всички други лица вписани в доклада на ТД/ДС.
Настоящият дисциплинарен правилник на БФР отменя всички
досегашни такива и влиза в сила от датата на приемането му на УС на
БФР на 09.07.2014 година.
Ген. Секретар на БФР:

/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
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НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА АРБИТРАЖНАТА

КОМИСИЯ

1. Общи положения
1.1. Арбитражната комисия е независима юридическа инстанция.
Арбитражната комисия разглежда жалбите на клубове (отбори),
официални лица и играчи по решения на Дисциплинарната комисия (ДК),
свързани с тяхното участие в шампионата по ръгби, когато решенията
могат да бъдат оспорвани съгласно Разпоредбата за ДК.
Арбитражната
комисия има право да приема решения,
основаващи се на общите принципи на правото и справедливостта.
При приемането на решения, Арбитражната комисия се ръководи
единствено от Правилника на шампионата по ръгби, Разпоредбата за ДК
и настоящата Наредба.
1.2. В състава на Арбитражната комисия влизат: Председател –
Генералният секретар наБФР
и двама членове на Арбитражната
комисия . Съставът на Арбитражната комисия се утвърждава от УС на
БФ Ръгби..
1.3. Членове на Арбитражната комисия не могат да участват в
заседания, когато се разглеждат въпроси, касаещи самите тях или
техните клубове.
1.4. Членове на
Арбитражната
комисия нямат право да
разгласяват обсъжданите въпроси и резултатите от гласуването по
приемане на въпросите.
1.5. В Арбитражната комисия могат да се обжалват решения на
ДК, предвиждащи следните санкции:
решение за изваждане на отбори от шампионата;
решение за анулиране на резултат от среща;
решение за дисквалификациа на стадион;
решение за провеждане на среща без зрители;
отнемане на състезателни права на играч за 3 или повече
месеца;
отстраняване на съдия от участие в шампионата за 3 и повече
кръга.
Останалите решения на ДК са окончателни.
2. Процедурни положения за Арбитражната комисия
2.1. Жалбите могат да се изпращат на адреса на Арбитражната
комисия (с писмо, телеграма, по телекс или телефакс) в срок от 72 часа
след приетото от ДК решение.
Жалбите подлежат на разглеждане от Арбитражната комисия в
срок от три работни дни, от момента на тяхното постъпване.
При неспазване на установените в първия параграф от
настоящата точка срокове,
Арбитражната
комисия не разглежда
жалбата.
2.2. Организациите и лицата, подаващи жалбата трябва да поемат
Българска федерация по ръгби София, 2015 г.

- 49 -

Наредба Шампионат на България по ръгби 2015/2016 г.

разходите свързани с нейното разглеждане.
По сметката на БФР се превежда арбитражна вноска в размер на
200 (двеста ) лева - от организацията, подаваща жалбата и 50(петдесет )
лева - за физически лица. В случай че жалбата бъде отеглена до нейното
разглеждане, тогага арбитражна вноска се връща на подателя.
2.3. Жалбата трябва да съдържа:
молба;
изложение на фактите;
заключение.
При неспазване на указаните предписания, Апелативната комисия
има правото да не разгледа жалбата.
2.4. Датата на разглеждане на жалбата се определя от
Председателя на Арбитражната комисия.
2.5. Секретарът на Арбитражната
комисия изпълнява
административни функции и води протоколите от заседанията.
2.6. Станите имат право да присъстват на изслушванията до
началото на обсъждането на решенията. Арбитражната комисия има
право да предприема изслушвания и да приема решения в отсъствие на
една от страните.
2.7. Валидни доказателства:
доклад на главния съдия, страничните помощници и дежурния
секретар;
документи на ДК;
изслушване на виновните страни мнение на експерти.
Апелативнат акомисия може да привлече допълнителни
доказателствени средства.
2.8. Въпросът за приканване на свидетели при обсъждането на
жалбата се решава от Председателя на Арбитражната комисия.
2.9. Страните и представителят на ДК имат право да излагат своята
гледна точка и да вземат думата два пъти. Страните могат да допълват
своите молби и изложения за жалбата. Обсъждането на въпросите от
членовете на Арбитражната комисия се извършва при закрити врати.
3. Решение на Арбитражната комисия.
3.1. Арбитражната комисия може да потвърдждава, изменя или
отменя решения на ДК.
3.2. Заседанията на Арбитражната комисия се считат за валидни,
ако на тях присъстват не по-малко от двама нейни членове.
Решенията на Арбитражната комисия се приемат с мнозинство на
гласовете на нейните членове, присъстващи на заседанията. При равен
брой гласове, Председателят има решаващ глас.
3.3. Решенията се обявяват устно на страните и впоследствие се
изпращат в писмен вид. Решенията трябва да бъдат мотивирани.
3.4. При подаване на необоснована жалба или некоректно
поведение, Арбитражната комисия може да налага на виновната страна
глоба в установения от Правилните на шампионата по ръгби размер.
3.5. При несъгласие с решенията на ДК, отборът (игра, съдия,
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дежурен секретар) може да подаде жалба до Арбитражната
комисия.
Срокът за подаване на жалбата и редът за нейното разглеждане са
определени в Наредбата за Арбитражната комисия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ИГРАЛНО ПОЛЕ
Размери на игралното поле
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ТЕХНИЧЕСКИ ЗОНИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КОНТАКТИ
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ РЪГБИ
Бул. Васил Левски № 75, ет. 5
София, 1040
Емейл: bfrugby_ofice@abv
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.
ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА И ЧЛЕНСТВО НА БФ
РЪГБИ.
СЪДЪРЖАНИЕ
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Б. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
В. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Г. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Използвани съкращения или абревиатури
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този Правилник се урежда придобиването и
прекратяването на състезателните права и се определят условията и реда
за промяна на клубната принадлежност (членство) на състезателите по
ръгби.
(2) Правилникът определя статута на състезателите, условията и
реда за сключване на договори между състезателите и ръгби клубове,
както и правоотношенията, в които влизат те помежду си, с БФР или с
други физически или юридически лица във връзка с притежаването и
упражняването на състезателните и трансферните права.
Чл. 2. Правомощия за прилагане на този Правилник имат Спортнотехническата комисия (СТК) при Българската федерация по ръгби (БФР) ,
длъжностните лица от Администрацията на БФР, а да го тълкуват, като
последна инстанция – Управителният съвет (УС) на БФР.
Б. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Чл. 3. По смисъла на този Правилник, статутът на състезателите в
системата на БФР е:
1. Състезатели без договор - аматьори;
2. Състезатели с договор - професионалисти;
Чл. 4. (1) Аматьори са тези състезатели, които практикуват ръгби,
без да имат договорни отношения с ръгби клуб (РК), в който играят и без
да получават възнаграждение за това.
(2) Аматьорският статут не се променя, ако състезателите по ръгби
бъдат подпомагани в разходите за лечението им, както и със средства за
пътувания, хотели, престой, застраховки и други разходи, произтичащи от
участието им в спортния календар, както и нефинансови действия
предприети от (РК) за подпомагане на състезателите.
(3.а) Аматьори могат да променят клубното си членство или да
бъдат преотстъпвани, ако те не са участвали в дори в 1 (една) среща от
ДП по ръгби 7 или Ръгби 15 в текущата спортно-състезателна година за РК
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в който са картотекирани.
(3.б) Аматьори не могат да променят клубното си членство или да
бъдат преотстъпвани на друг РК, ако те са участвали в дори 1 (една)
среща от ДП по ръгби 7 или Ръгби 15 в текущата спортно-състезателна
година за (РК) в който са картотекирани.
(4) Заявяването за промяна на членство в (РК) се извършва с
формата в приложение 1 на настоящият правилник. Формата се подава в
три екземпляра до:
1. Настоящият РК.
2. Новият РК.
3. Българска Федерация Ръгби.
Чл. 5. Състезатели по договор (професионалисти) са тези, които
упражняват Ръгби от името и за сметка на определен РК срещу
възнаграждение, в размер не по – малък от една минимална работна
заплата, установено с трудов или облигационен договор, който урежда
взаимните задължения между РК и състезателя.
Чл. 6. (1) Договорите по чл. 5 се сключват в писмена форма.
(2) Договорът между РК и състезателя, освен договореното между
страните, следва да съдържа и клаузи, които да определят:
1. права и задължения на страните, сключили договора;
2. срок на договора;
3. размер на възнаграждението на състезателя;
4. застраховането и медицинското осигуряване на състезателя;
5. условията и реда за прекратяване на договора, включително при
трансфер;
6. обезщетенията, дължими от неизправната страна;
7. задължително освобождаване за участие в национален отбор,
когато състезателят е поканен.
(3) Договорите се сключват за определен срок, който не може да
бъде по-кратък от шест месеца, и по-дълъг от две години.
Чл. 7. РК може да сключи трудов договор за спортна подготовка и
квалификация със състезател, навършил 18 години.
Чл. 8. (1) Договор между състезател и РК може да бъде прекратен
по всяко време, както следва:
а/ по взаимно съгласие;
б/ при неизпълнение на задълженията от страна на клуба;
в/ по вина на състезателя.
(2) При прекратяване на договора по взаимно съгласие, играчът има
право да премине в друг клуб (виж чл. 6.2.1 от ТП).
(3) Когато договорът се прекратява по вина на клуба, играчът може
да премине в друг клуб (виж чл. 6.2.3, чл. 6.2.5, чл. 6.2.6 от ТП).
(4) Когато договорът се прекратява по вина на състезателя, той
може да получи състезателни права в нов клуб, след изтичане срока на
прекратения вече договор (виж чл. 6.2.2, чл. 6.2.3, чл. 6.2.5, чл. 6.2.6 от
ТП).
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Чл. 9. Предсрочното прекратяване на договора се извършва от
страните по него в съответствие със законодателството на страната. БФР
се произнася само за вида на прекратяването му.
Чл. 10. Състезател може да сключи само един договор с един Ръгби
клуб за определен период от време.
В. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл. 11. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на
спортиста да участва в тренировъчната и състезателна дейност на РК,
както и свързаните с това участия, имуществени и неимуществени права.
Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е
картотекиран или който притежава правата му.
(2) Състезателните права принадлежат на клуба или на
състезателя.
(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателните права
(по Чл. 5)
от клуба се извършва само с писменото съгласие на
състезателя.
(4) Състезателните права на спортистите по договор се упражняват
за срока на договора, а на спортистите-аматьори – за срока на
картотекиране в рамките на спортно-състезателната година (виж чл.18).
(5) Състезател по договор с прекратен или с изтекъл срок на
договора, както и състезател без договор с приключил срок на
картотекиране, сам определя клубната си принадлежност (виж чл.18).
Чл. 12. Принадлежността към даден клуб не дава автоматически
състезателни права на състезателя от името на този клуб.
Чл. 13. Състезателните права се удостоверяват от състезателната
карта, издадена от съответния орган на БФР – Администрация.
Чл. 14. Състезателните права важат само за дадена спортносъстезателна година или част от нея. Те могат да бъдат отнемани за
период от време или завинаги от съответните органи на БФР в съгласие с
нормативните й документи.
Чл. 15. Състезателните права в системата на БФР могат да получат
както български, така и чуждестранни граждани, на които е разрешено
пребиваване в Република България.
Чл. 16. (1) Състезатели по ръгби имат право да се състезават като:
1. мъже и жени;
2. подрастващи – юноши/девойки старша възраст (М/Ж 17-18);
3. юноши/девойки младша възраст (М/Ж 15-16);
4. момчета/момичета (М/Ж 13-14);
5. деца (М/Ж 11-12),
6. деца (М/Ж 9-10).
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(2) Състезател може да участва в не повече от две възрастови
групи, като не може да бъде включван във възрастова група, надвишаваща
повече от една възрастова степен от тази на състезателя.
Чл. 17. Състезателните права се разрешават съгласно изискванията
на настоящия Правилник.
Състезателни права на състезателите със статут на аматьори
Чл. 18. Състезателите по Ръгби със статут на аматьори
(състезатели без договор), в една спортно-състезателна година могат да
получат състезателни права от името най-много на един клуб, независимо
от това къде живеят, работят или учат.
Чл. 19. Разрешаването на състезателни права на състезателиаматьори от името на повече от един клуб е възможно в следните случаи:
1. При обстоятелства посочени в чл. 4.3а., чл. 4.3б.
2. При прекратяване участие на съответния клуб в първенствата на
БФР, както и при ликвидиране на РК.
Чл. 20. В периода между две спортно-състезателни години
състезател-аматьор може да получи състезателни права в друг РК без
разрешение.
Чл. 21. (1) До навършване на 18 години, състезател-аматьор може
да получи състезателни права в друг РК само със съгласие на родител.
(2) След навършване на 18 години, състезател-аматьор може да
получи състезателни права в друг РК без разрешение и без съгласие на
родител.
Чл. 22 Състезатели аматьори по ръгби играещи в чуждестранни
клубове, могат да участват в първенството на Република България.
Състезателни права на състезателите – професионалисти
Чл. 23. (1) Състезателите по ръгби със статут на професионалисти
(състезатели по договор), задължително трябва да имат сключен
действащ трудов договор (регистриран в НОИ).
(2) Получаването на състезателни права се извършва след
депозиране на договора в БФР.
(3) Правото да сключат трудов договор с РК имат състезателите
навършили 18 години, които придобиват състезателни права по общия
ред.
Чл. 24. (1) Състезател по договор може да бъде преотстъпен на
друг РК веднъж в рамките на текущата спортно-състезателна година, но
спазвайки изискванията на чл. 4.3а., чл. 4.3б.
(2) Ако преотстъпен състезател, прекратил договора си с втория
клуб:
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1. По взаимно съгласие – получава веднага права в РК, който го е
преотстъпил;
2. По вина на РК – получава веднага права в РК, който го е
преотстъпил;
3. По вина на състезателя – получава състезателни права в РК,
който го е преотстъпил, след изтичане срока на договора по
преотстъпването с втория РК.
(3) Процедурата по прекратяването на договора за преотстъпване
се извършва от длъжностните лица в БФР при задължителното участие на
двата РК и състезателя.
Чл. 25. Участието на състезатели по договор от името на повече от
един РК в една спортно-състезателна година се разрешава при
преустановяване участие или изваждане на РК от държавните първенства
и турнири.
Чл. 26. Състезателни права по ръгби в даден клуб могат да получат
неограничен брой състезатели – чужди граждани извън ЕС, с
професионален трудов договор или удостоверение за обучение в
различните образователни нива в Република България и редовно заверен
от Националната им ръгби асоциация WR форма - сертификат. Същите
трябва да притежават документ за разрешено пребиваване в Република
България. Гражданите със статут на постоянно пребиваващи в Република
България се ползват с правата на български граждани.
Чл. 27. Състезатели по ръгби сключили договори с чуждестранни
клубове, могат да участват в първенството на Република България, ако
това не нарушава клаузи по тези договори.
Г. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Всички случаи за разрешаване на състезателните права на
състезателите участващи в администрираните от БФР държавни
първенства и турнири се разрешават от СТК.
Чл. 29. Една спортно-състезателна година обхваща периода от 1
август до 31 юли.
Чл. 30. Състезатели не получили разрешение за преминаване в
друг РК, поради възражения на предходния РК, могат да получат
състезателни права само с решение на СТК или УС.
Чл. 31. Състезатели с неизяснени състезателни права, по преценка
на СТК и УС, могат да бъдат включвани и да играят в националните
отбори.
Чл. 32. Състезател, получил покана за участие в националния
отбор, е длъжен да уведоми БФР за своето решение до три дни след
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получаване на поканата за участие. Състезател приел покана е длъжен да
се яви на посоченото в поканата място. При неявяване на състезателя по
не уважителни причини, се налагат санкции - лишаване от състезателни
права за 1 среща.
Чл. 33. (1) В съответствие с този Правилник, СТК, Администрацията
на БФР разрешават и следят правата на състезателите, на основание
следните представени документи:
1. Формуляр за промяна на състезателните права (образец БФР,
като екземпляри от формуляра са връчени в двата клуба) подписан от
състезателя (за състезатели под 18 г. формулярът трябва да е подписан и
от родител или попечител на състезателя);
2. Копие от договор между клуба и състезателя – ако състезателя е
по договор;
3. Доказателство за изплатени суми (трансфер, месечни
възнаграждения и други), когато такава се дължат.
(2) Когато картотекирането на състезател в даден клуб е
неправомерно по вина на клуба (подправен списък за картотекиране,
подправен формуляр, недействителен договор, фалшифицирани подписи,
неплатени трансферна и др.), състезателят е нередовен от датата на
картотекирането. За всички мачове, в които той е взел участие се
присъждат служебни загуби.
(3) Когато картотекирането е неправомерно, не по вина на клуба,
състезателят губи състезателни права от момента на откриване на
нарушението до отстраняване на допуснатите грешки. Длъжностното лице,
извършило неправомерното картотекиране, носи административна
отговорност.
(4) В случаите на чл. 33 ал.2 и ал. 3 виновните лица носят
гражданска или наказателна отговорност, ако са налице законови
предпоставки за това.
Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. Всички незасегнати от настоящия Правилник въпроси се
решават от Спортно-техническата комисия (СТК) при БФР.
Чл. 35. Неудовлетворените от решенията на СТК клубове и
състезатели, могат да се отнесат до УС към БФР като последна инстанция.
Чл. 36. Правилникът влиза в сила от 16.09. 2015 г., приет на
заседание на УС на БФР, като отменя всички издадени досега правилници
и решения за състезателните права и членство на състезателите по ръгби.
Публикуван в наредбата за ДП и турнири за 2015 – 16
спортносъстезателна година.
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ИЛИ АБРЕВИАТУРИ
Аматьор - Състезател без договор
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БФР - Българска федерация Ръгби
ВСК - Вътрешен спортен календар
Ж - Женски пол
М - Мъжки пол
Наредба БФР - Наредба за провеждане на държавните първенства
и турнири
НОИ - Национален осигурителен институт
Професионалист - Състезател с договор
ПСПЧ - Правилник за състезателните права и членство
СТК - Спортно-техническа комисия
Състезател - Лице от двата пола, участващо в състезания от
календара на БФР
УС - Управителен съвет
РК – Ръгби Клуб
RE - Европейска федерация по ръгби (Rugby Europe)
WR - Световна федерация по ръгби (World Rugby)
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Приложение 1, форма стр.2
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ РЪГБИ
ФОРМУЛЯР
ЗА ПРОМЯНА НА СЪСТЕЗАТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ИГРАЧИТЕ

1. Играчът: .............……………………………………………………………
(име, презиме и фамилия)
2. Данни на играча:
Адрес по местоживеене: ……………………………………………………
Пощенски код: …………………
Град: …………………………
3. Име на клубът за който играчът иска да бъде регистриран:
…………………………................................................................................
...............................................................................................................................
4. Име на клубът в който играчът е бил последно регистриран:
…………………………................................................................................
................................................................................................................................
5. Има ли играчът договор за финансови или други взаимни
отношения с клубът в който е бил последно регистриран:
(Ако играчът има такъв договор, то да се впишат видът на договора,
начална и крайна дата на договора, да се приложи копие на договора)
(ДА)
(НЕ)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Дата…………………

Подпис на играча:………………….

! При желание за промяна на състезателна регистрация, играчът трябва да представи в
оригинал документите (формуляр и заявление) пред БФР и клубовете заинтересовани от
промяната на състезателната регистрация на играчите. Клубовете имат право на възражения
относно промяната на състезателната регистрация на играчите, само ако предоставят договори
и финансови документи по тези договори, които по същество да определят задължения,
финансови параметри и срокове за играчите към съответният клуб !
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Приложение 1, форма стр.1
До БФ Ръгби
До РК ………………………….
До РК ………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………..............………………………………
(име, презиме и фамилия)
През спортно състезателната 20…../20…… година, желая да бъда
картотекиран в:
РК …...............……....................................................................................

Прилагам формуляр за промяна на състезателна регистрация на
играчите.

Дата: …………………

Подпис на играча:…………………

! При желание за промяна на състезателна регистрация, играчът трябва да представи в оригинал
документите (формуляр и заявление) пред БФР и клубовете заинтересовани от промяната на
състезателната регистрация на играчите. Клубовете имат право на възражения относно промяната на
състезателната регистрация на играчите, само ако предоставят договори и финансови документи по тези
договори, които по същество да определят задължения, финансови параметри и срокове за играчите към
съответният клуб !
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.
КАЛЕНДАР

Българска федерация по ръгби София, 2015 г.

- 64 -

