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ПРАВИЛА 
 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА 

СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

 

            Настоящите правила уреждат взаимоотношенията, свързани 

            с картотекирането на състезателите – аматьори  

            и професионалисти по ориентиране 

 

 

1.Състезателят има право да участва в състезания от името на 

клуб или индивидуално, ако не е посочено друго в Наредбата и 

ако няма съответно дисциплинарно наказание. В една 

календарна година състезателят не може да участва от името 

на повече от един клуб. 

2.Първоначално всеки има право да избере свободно един 

клуб, в който да придобие състезателни права. 

Първоначалното картотекиране (придобиване на състезателни 

права в клуб) се извършва целогодишно от клубовете, чрез 

изпращане на попълнено Приложение 5 в БФО.  

Състезателят, а за малолетни и непълнолетни родителят 

(настойника, попечителя) удостоверява своето 

желание/съгласие с подписа си в Приложение 5, а клуба своето 

съгласие, чрез подписа на Председателя на клуба и печат. 

Участниците в състезания клас В не е необходимо да бъдат 

картотекирани. 

3.Прекартотекиране на състезателите става за всяка 

календарна година през месец декември на предходната 

година, като се изпраща в БФО попълнено Приложение 5, в 

което не е необходим подпис на прекартотекираните 

състезатели, а само на първоначално картотекираните. 

           4.Прекратяване на състезателни права в клуб. 

Прекратяване на състезателните права в клуба настъпват в 

следните случаи: 
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4.1.Клубът не прекартотекира състезателя. 

4.2.Изтича срокът договорен в писмено споразумение 

между клуба и състезателя. 

4.3.Когато клубът и състезателят нямат помежду си 

споразумение или текст от споразумение, определящ срока на  

състезателните права в клуба и когато състезателят не участва 

от името на клуба 1 година. 

4.4.С решение на УС на БФО. 

5.При прекратяване на състезателните права в клуба, 

състезателят има право да приложи първоначалното 

картотекиране за придобиване на състезателни права в същия 

клуб или в друг клуб. 

6.Придобиване на състезателни права (картотекиране, 

преминаване) в друг клуб става при следните случаи: 

6.1.По време на прекартотекирането (5.3.), чрез тристранно 

споразумение между предишния клуб, новия клуб и 

състезателя. В споразумението се упоменават условията на 

преминаване: срок и ако има парични, материални или други 

условия, породени от преминаването. 

6.2.С решение на УС на БФО, за което се уведомяват 

заинтересованите страни. 

7.Резултатите постигнати от състезателя до момента на 

преминаване в друг клуб остават за предишния, Това не се 

отнася за придобитите лични права от състезателя, като 

участия в национален отбор и участия в Държавно първенство. 

8.Между клуба и състезателя може да се сключи 

споразумение, за уреждане на състезателните и други права и 

задължения. 

           9. Всички спорни въпроси се решават от УС на БФО. 

 

 

 

 
               Настоящите Правила за задължителното застраховане на състезателите 

по ориентиране – аматьори и професионалисти са приети и утвърдени от УС на 

БФО с Решение № 1 от Протокол № 23 / 15.09.2020 година – в непресъствен ред, 

съгласно чл. 10, т. 7 от Устава на БФО. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                         /КОСТАДИН НОВАКОВ/ 

 

 


