НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПЪРВЕНСТВА ПО БОРБА ЗА 2019-2020 г.
I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
С провеждането на първенствата по борба за 20192020 г. се цели изграждането на разнообразна по форма и
ефективна по съдържание система на спортносъстезателната дейност, съобразена с правилата и настъпилите промени и изисквания на Международната централа по борба (UWW) от 2018 г.
Чрез държавните и регионални състезания, настоящата Наредба ще продължи решаването на следните задачи:
1. Осигуряване на разнообразна по съдържание спортно-състезателна дейност.
2. Излъчване на държавни шампиони във всички категории по възрастови групи и стилове борба.
3. Участието в държавните лични и лично-отборни
първенства по борба е изискване за определяне на националните отбори за международните прояви.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Държавните първенства и шампионати се ръководят
от БФ Борба. Организацията се извършва от съответните
клубове–домакини.
Регионалните първенства по борба се провеждат във
време и място, определено от домакините.
Преди началото на всяко състезание се свиква техническа конференция с водачите и треньорите на участва-

щите отбори и представителя на БФ Борба.
На конференцията главния съдия съобщава програмата за състезанието, която трябва да бъде съобразена с
Правилника по борба и изискванията на настоящата Наредба.
Промени в програмата могат да правят само главният
ръководител и главният съдия на състезанието при належащи обстоятелства.
Един час преди техническата конференция (която
се провежда в 17.00 ч.), ръководителите на отборите
са длъжни да представят в секретариата на състезанието списъци на борците по категории (Приложение
2). за тегленето на жребия в 18.00 часа.
На следващия ден меренето е от 8.00-8.30 часа.
Начало на състезанието от 10.00 часа.
На втория ден мерене – 15 мин. по решение на
UWW. Отпадналите от меренето втория ден не се
класират в официалния протокол, но се добавят като
имена в бюлетина без класиране.
III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
група

възраст

Деца
Момчета
Момичета
Кадети/кадетки
Юноши/девойки

11-13 г.
14-15 г.
13-15 г.
16-17 г.
18-20 г.
над 20 г.
и до 35 г.

Мъже/жени

могат
да участват
родените:
2019
2006-2008
2004-2005
2004-2006
2002-2003
1999-2001
след
01.01.1984 г.
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могат
да участват
родените:
2020
2007-2009
2005-2006
2005-2007
2003-2004
2000-2002
след
01.01.1985 г.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. В държавните първенства и шампионати могат да
вземат участие състезатели, картотекирани в БФ Борба,
съгласно Закона за спорта в държавните първенства не се
допуска индивидуално участие.
2. За възрастта “деца” (11-13 г.) и “момичета” (1315 г.) се изисква удостоверение от клуба за едногодишен тренировъчен стаж, което се представя на главния
съдия.
3. Всеки състезател има право в една спортносъстезателна година да се бори само в един стил, с изключение на народните борби, плажната борба, а при особени случаи – по решение на Управителния съвет.
4. Деца, момчета, момичета, кадети и кадетки нямат
право да се борят в по-горна възрастова група, с изключение на международни първенства и турнири с медицинско освидетелстване и разрешение от родител/настойник.
5. Юноши и девойки имат право да се състезават, съответно при мъжете и жените според правилата на UWW.
6. В състезанията от Държавния спортен календар по
борба могат да участват състезатели на възраст до 35 години, навършвани в годината на провеждане на съответното състезание, с изключение на национални състезатели или по решение на Управителния съвет.
7. Състезатели на възраст над 35 г. имат право да
участват в първенства за ветерани в пет възрастови групи
и 6 категории по правилата, съгласно приложение № 4.
8. При възраст мъже максималният брой картотекирани от клуб за всеки стил може да бъде до 30 със-
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тезатели за годината с до 3-ма участника в категория
за ДЛП и ДЛОШ.
9. Националните състезатели във всички възрастови групи, които имат претенции да участват в ЕП,
СП и ОИ следва да играят на ДЛП и ДЛОШ в същите
теглови категории, за които претендират. Изключения ще се правят с разрешение на УС, след подадена
мотивирана молба от клуба или треньора.
При участие в квалификации за Олимпийски игри спечелената квота не е поименна.
10. Чуждестранни състезатели могат да бъдат картотекирани от определен клуб и допуснати до участие
в ДЛП и ДЛОШ след представяне на документ за
временно пребиваване в Република България (и
разрешение на УС на БФ Борба).
11. При констатирани нарушения на правилниците на UWW и WADA ще бъдат наложени санкции
спрямо състезателя и клуба от който участва (носят
финансова и морална отговорност).
V. МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР
1. При явяване на състезания се изисква заверен в
състезателната карта (картотека) и периодичен медицински преглед.
2. Задължително се представя и списък за предсъстезателен медицински преглед, извършен в последните 3
(три) дни преди състезанието.
3. Организаторите на ДЛП и ДЛОШ са задължени да
осигурят медицински специалисти по време на прояви.
4. Медицинската документация се проверява на техническата конференция от дежурния лекар на състезанието.
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VІ. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПЪРВЕНСТВАТА. КЛАСИРАНЕ. ТОЛЕРАНС
1. Мъже (класическа и свободна борба)
Първенствата за мъже се провеждат в 2 (Два) турнира – Държавно лично първенство (ДЛП) за определяне на
националните отбори и Държавен лично-отборен шампионат (ДЛОШ).
Състезанията се провеждат в следните 10 (десет) теглови категории:
Класическа борба – 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и
130 кг
– олимпийски категории – 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг.
– неолимпийски категории – 55, 63, 72, 82 кг.
Свободна борба – 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и
125 кг.
– олимпийски категории – 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.
– неолимпийски категории – 61, 70, 79, 92 кг.
Времетраенето на схватките е 2 части х 3 минути с 30
секунди почивка.
Толеранс: 2 (Два) кг за ДЛП и ДЛОШ.
2. Юноши 18-20 г. (класическа и свободна борба)
Провеждат се ДЛП за определяне на националните
отбори и ДЛОШ.
Състезанията ще се провеждат в следните 11 (единадесет) теглови категории:
Класическа борба – 49-52, 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82,
87, 97 и 130 кг
Свободна борба – 50-53, 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92,
97 и 125 кг.
Допълнителните категории 49-52 и 50-53 кг не влизат
в отборното класиране, но се точкуват за финансиране.
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Времетраенето на схватките е 2 х 3 минути с 30 секунди почивка.
Толеранс: 1 (Един) кг за ДЛП и ДЛОШ.
Юноши до 23 години се състезават в същите категории както при мъжете според изискванията на
UWW.
3. Кадети 16-17 г. (класическа и свободна борба)
Провеждат се: ДЛП за определяне на националните
отбори и ДЛОШ.
Състезанията ще се провеждат в следните 11 (единадесет) категории: 39-42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и
110 кг.
Времетраенето на схватката е 2 х 2 минути с 30 секунди почивка.
Допълнителната категория 39-42 кг не влиза в отборното класиране, но се точкува за финансиране.
Толеранс: 1 (Един) кг за ДЛП.
4. Момчета 14-15 г. (класическа и свободна борба)
Провеждат се ДЛП и ДЛОШ.
Състезанията се провеждат в следните 12 (Дванадесет) категории: 32-35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85
и + 85 кг.
Времетраенето на схватките е 2 х 2 минути с 30 секунди почивка.
Допълнителните категории 32-35 и +85 кг не влизат в
отборното класиране, но се точкуват за финансирането.
5. Деца 11-13 г. (класическа и свободна борба)
Провеждат се: ДЛП и ДЛОШ.
На ДЛП класирането е лично.
Състезанията се провеждат в следните 11 (Единадесет)
категории: 28-30, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 66-73 и +73 кг.
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Допълнителната категория +73 кг не влиза в отборното класиране, но се точкува за финансирането.
Времетраенето на схватките е 2 х 2 минути с 30 секунди почивка.
6. Жени
Провежда се ДЛП за определяне на националния отбор и ДЛОШ.
Състезанията се провеждат в 10 (десет) теглови категории: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.
– олимпийски категории – 50, 53, 57, 62, 68, 76 кг
– неолимпийски категории – 55, 59, 65, 72 кг
Времетраенето на схватките е 2 х 3 минути с 30 сек.
почивка.
Толеранс: 2 (Два) кг за ДЛП и ДЛОШ.
7. Девойки 18-20 г.
Провежда се ДЛП за определяне на националния отбор и ДЛОШ.
Състезанията се провеждат в следните 10 (десет) категории: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.
Времетраенето на схватките е 2 х 3 минути с 30 сек.
почивка.
Девойки до 23 години се състезават в същите категории, както при жените.
Толеранс: 1 (Един) кг за ДЛП и ДЛОШ.
8. Кадетки 16-17 г.
Провежда се ДЛП за определяне на националния отбор и ДЛОШ.
Състезанията се провеждат в следните 10 (Десет) категории: 36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 кг.
Времетраенето на схватките е 2 х 2 минути с 30 сек.
почивка.
Толеранс: 1 (Един) кг за ДЛП.
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9. Момичета 13-15 г.
Провежда се ДЛП и ДЛОШ.
Състезанията се провеждат в 11 (Единадесет) теглови
категории: 29-33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66,
66-70 кг.
Времетраенето на схватките е 2 х 2 минути с 30 сек.
почивка. Допълнителната категория до 70 кг. не се
включва в отборното класиране, но се точкува за финансирането.
Деца и момчета (момичета) се качват веднъж на кантара. Ако състезателят превишава категорията за която е
заявен в списъка, второ качване не се разрешава и отпада
от кантара.
Класиране при провеждане на отборни състезания:
Важи Правилника по борба
При провеждане на отборни срещи и турнири всеки
срещу всеки, БФ Борба ще информира допълнително
клубовете за начина, мястото и условията за участие.
Забранява се свалянето на килограми за деца,
момчета и момичета с оглед изискванията на компетентните институции, като “Държавната агенция за
закрила на детето” и други, а при кадети и кадетки
редуцирането на теглото не трябва да е повече от 3 кг.
При провеждане на състезание в два дни важат
изискванията на UWW.
10. Отборно класиране
На ДЛОШ се извършва лично класиране във всяка категория. На състезателите до 10 място се начисляват точки за отборното класиране:
Класиране 1
Точки
25

2
20

3
15

4
12

8

5
10

6
9

7
8

8
6

9
4

10
2

11. Точки за отборното класиране носят максимум
10 (десет) състезатели от един клуб (най-добре представилите се). Останалите състезатели запазват спечелените точки за съответното място на което са се класирали.
Настоящата таблица за изчисляване на точки за
отборното класиране важи за всички възрастови групи и стилове.
12. Регионални турнири. Всеки поканен клуб може да
участва според обявения регламент от домакините за
възрастови групи, категории и брой участници. Датата и
мястото на провеждане на тези първенства се определя
по споразумение между спортните клубове. Тези състезания не се точкуват за финансиране.
VІІ. ДОКУМЕНТИ, КАРТОТЕКИРАНЕ И
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ
1. При картотекиране се представят следните документи:
– попълнена състезателна карта;
– заверен списък от клуба с личен подпис от състезателите – приложение № 1 от настоящата наредба.
В случай, че състезател даде съгласието си да бъде
картотекиран в два клуба едновременно губи състезателните си права за съответната спортно-състезателна година.
2. На всички състезания редовността на състезателите се удостоверява чрез:
– лична състезателна карта, издадена от БФ Борба
и заверена за съответната година за всички възрастови групи;
– предсъстезателен и периодичен медицински
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преглед;
– документ за самоличност;
– на лица, ненавършили 14 години – международен паспорт, а на деца, чиито родители са разведени,
разделени или работят в чужбина се изисква удостоверение от общината за семейно положение, заверено
със служебен печат;
– на деца от специализирани учебни заведения –
списък, заверен от директора;
– списък на участниците по категории – приложение № 2.
3. Картотекиран състезател няма право да сменя
клубната си принадлежност до края на спортносъстезателната година, дори при промяна на учебно заведение, освен в случай, че има писмено съгласие от Председателя на клуба, към който има действаща картотека.
4. Картотекиране за всяко състезание се извършва
най-малко 10 (Десет) дни преди проявата и се заплащат следните такси:
– по 5.00 лв. – за деца, момчета и момичета
– по 8.00 лв. – за кадети, кадетки
– по 10.00 лв. – за юноши, девойки, мъже и жени
– по 1.00 лв. – състезателна карта
Клубовете, които нямат възможност да заверят
картотеките си в БФ Борба, могат да изпратят необходимите документи (за платена такса, членски внос,
картотекиране, състезателни карти и т.н.) по поща
или по куриер.
При картотекиране преди конференцията на всяко състезание клубовете могат да картотекират допълнително състезатели при двойна такса с предварително подготвени документи.

10

5. За състезатели, притежаващи състезателни карти
нови не се издават, но и за тях се изискват документи по
т. 2 от настоящия раздел на наредбата, като се заплаща
съответната такса.
6. При промяна на клубна принадлежност се заплаща
нова такса за картотекиране.
7. Съгласно Решение на Управителния съвет на БФ
Борба от 22.11.2006 г., всички клубове по борба, членове
на федерацията, трябва да внесат в касата на БФ Борба
годишен членски внос в размер на 150 (Сто и петдесет)
лева по време на първото картотекирането на състезателите за годината. Клубове без членски внос към БФ
Борба, няма да бъдат допускани до участие в състезания от Държавния спортен календар.
При участие на всяко състезание от вътрешния
спортен календар клубовете заплащат такса участие:
до 5 състезатели – 10 лв.
до 10 състезатели – 15 лв.
над 10 състезатели – 20 лв.
8. При първо картотекиране за годината клубовете следва да представят актуализиран списък на треньорските кадри по Наредба № 2 на ММС.
9. Картотекирането на състезателите в БФ Борба
започва от 1.11.2018 за 2019 г. и от 1.11.2019 за 2020 г.
10. Състезателите полагат личен подпис в заявлението на клуба за картотекиране съгласно изискванията на Закона за използване на личните данни за
нормално осигуряване участието в състезание, мероприятия на БФ Борба и UWW.
11. БФ Борба не картотекира състезатели над 35 годишна възраст извън изключенията в раздел IV точка 6.
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12. Заявки за участие в състезанията се подават до
клуба – домакин 15 дни преди състезанието. За клубове,
които не направят заявките си в определения срок, домакините не са задължени да им подсигурят настаняване.
13. Мотивирани молби за преминаване от един
клуб в друг за следващата година се подават в БФ
Борба.
14. Клубовете са длъжни да извършат за своя
сметка застраховка на всичките си състезатели за
травми и злополуки по време на подготовка и състезания.
Българската федерация по борба няма да носи отговорност при евентуални травми и злополуки по
време на състезанията от държавния спортен календар.
15. Заявки за домакинства за следващата спортносъстезателна година се подават до 20 септември.
VІІІ. НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ, ЖАЛБИ
1. Нарушенията се регистрират и разглеждат на основание съществуващият Правилник по борба и настоящата Наредба.
2. Ако се установи, че при картотекиране са дадени
неверни данни и в състава на някой отбор има нередовен
състезател ще бъдат прилагани следните санкции:
– при отборна среща – служебен резултат във вреда
на провинилия се отбор
– при ДЛОШ и ДЛП – анулиране резултатите на нередовния състезател и парична глоба на клуба по решение на Управителния съвет.
Във всички случаи БФ Борба ще налага санкции на
лицата дали неверни данни при картотекиране.
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3. Ако през годината има промени в клубната принадлежност на даден състезател и те не бъдат своевременно заявени пред БФ Борба, спрямо нередовния състезател и спортния клуб ще бъдат прилагани санкции посочени в т. 2 от настоящия раздел.
4. Жалби могат да подават водач или треньор на отбор, само по отношение на нередовни състезатели. След
обявяване на победител решенията на съдийския апарат
не подлежат на преразглеждане.
5. Условия за разглеждане на жалбите:
а) подаващият жалбата мотивира искането си въз основа на изискванията на Наредбата и Правилника на БФ
Борба. В жалбите задължително се посочва какво решение се иска.
б) подаващият жалбата представя едновременно един
екземпляр пред отговорно, упълномощено от БФ Борба
лице и един екземпляр пред ръководството на отбора,
срещу когото има възражение.
в) при подаване на жалба се внася такса от 50.00 лв.
на главния съдия. В случай че молбата не се уважи, сумата постъпва в касата на БФ Борба.
г) по време на ДЛП и ДЛОШ жалбите се приемат по
горепосочения ред, преди обявяване на класирането.
д) ако по време на състезания на треньор се покаже жълт картон за непристойна проява или апострофиране на съдийско решение, се глобява с 50 лв. и се
отстранява от срещата, а при показан червен картон
глобата е 100 лв., включително и отстраняване от
състезанието (глобява се клубът).
– срок за плащане на глобите - до следващото състезание заедно с такса участие.
е) ако през годината се установи, че състезател е
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участвал в по-долна възрастова група чрез фалшифициране годината на раждане, БФ Борба ще анулира всички
резултати в тази възраст на клуба за цялата година и ще
наложи парична глоба – по решение на УС.
ІХ. МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И НАГРАДИ
1. Клубовете поемат всички разноски за своите участници в състезанията.
2. Домакините на състезанията, предвидени в Държавния спортен календар са длъжни да осигурят място за
нощуване и хранене на участниците, зала за провеждане
на състезанието, с място за публика и подходящо осветление, тепихи, съблекални и други технически пособия
съгласно изискванията за по-добро провеждане на проявата.
3. Отбори и състезатели се награждават с купи и медали, подсигурени от БФ Борба, както следва:
– Състезателите, класирали се до III място в отделните категории на всички първенства, със златен, сребърен
и бронзов медал;
– Отборите, класирали се до III място в ДЛОШ с купи;
– На ДЛП и ДЛОШ ще се дават специални награди за
най-техничен и най-резултатен състезател;
– Поощрителни награди могат да се връчват на найдобрите треньори и съдии;
– На ДЛОШ по класическа борба – мъже на отбора,
заел първо място се връчва купа "Атанас Комшев";
– На ДЛОШ по класическа борба – юноши на отбора,
заел първо място се връчва купа "Георги Райков";
– На ДЛОШ по свободна борба – юноши на отбора,
заел първо място се връчва купа "Продан Гарджев";
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– На ДЛОШ по свободна борба мъже, на отбора, заел
първото място, се връчва купа „Никола Станчев”.
– На ДЛОШ по свободна борба жени, на отбора, заел
първото място, се връчва купа „Еньо Вълчев”.
– На ДЛОШ по свободна борба мъже се връчва купа
за най-етичен треньор „Янчо Патриков”.
– На ДЛОШ по класическа борба мъже се връчва купа за най-етичен треньор.
Х. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА
1. На всички Държавни първенства, организаторите и
домакините трябва популяризират събитието сред местното население чрез средствата за масова информация,
както и да осигурят подходящи плакати с програмата на
състезанието.
2. Домакините са длъжни да осигурят дежурен лекар
и необходимия помощен персонал за провеждане на състезанието (времеизмервачи, секретари, информатори и
пр.).
3. След състезанията секретарите представят протокол с резултатите от схватките, личното и отборно класиране за публикуване в интернет на сайта на БФ Борба.
4. При неявяване на назначен съдия на състезание,
главният ръководител (главният съдия) назначава друг
съдия. Ако назначените съдии не се явят изобщо, отборите по взаимно съгласие определят съдии за срещите
помежду си.
5. Съдиите трябва да присъстват на техническата
конференция.
6. След приключване на състезанията от държавния
спортен календар, БФ Борба издава сборник с резултати-
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те от личните и лично-отборните първенства в България
за настоящата година. Същият се публикува на официалния уебсайт на БФ Борба.
7. Клубни отбори, пътуващи за състезания в чужбина са длъжни да командироват съдия международна категория, като уведомят писмено БФ Борба 10
(Десет) дни предварително. Състезателите следва да
имат лиценз според изискванията на UWW.
При неспазване на това изискване глобата от
UWW в рамките на 2000 CHF се заплаща от съответния клуб в срок от 1 месец, в противен случай членството на клуба в БФ Борба ще бъде прекратено.
8. В случай на уличен състезател в използване на
непозволени стимуланти (допинг), връща спечеленият медал и награди и се отнемат точките за крайното
класиране на клуба. В рамките на един месец клубът
е длъжен да заплати наложената глоба от ММС и УС
на БФ Борба, в противен случай членството на клуба
в БФ Борба ще бъде прекратено.
9. Препоръчваме клубовете да проявяват поголяма инициатива за осъществяване на контакти с
клубове от чужбина за съвместни лагери, двустранни
срещи и турнири извън държавния спортен календар
10. За всички непредвидени в тази наредба положения важат изискванията на ММС, Правилника по
борба, а при евентуално настъпили промени ще се
спазват новите изисквания на UWW.
11. Предаването на отчетните документи за изтичащата година да се извърши от спортните клубове
към края на същата календарна година – точките за
дейност, проектите и финансовите отчети (за своевременното им обработване).
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12. ММС подпомага финансово дейността на
спортните клубове съобразно одобрените им проекти.
Забележка: При нови изисквания от Министерството на спорта сроковете и начина на атестиране и
финансиране на клубовете се променя, съгласно последните изменения.
ХІ. ИЗИСКВАНИЯ
към състезателите по борба,
желаещи да се състезават в чужбина
1. Да имат разрешение от спортен клуб в България, ако членуват в такъв.
2. Да имат подписана декларация с разрешение от
старши-треньорите на националните отбори за участие в лагер-сборове и състезания на националния отбор за съответната година.
3. Да посочат срока на пребиваване в другата страна, адрес и телефон за комуникация по всяко време.
4. При удължаване на престоя в чужбина да се
уведомява клуба в България и БФ Борба незабавно.
5. Да имат лична или клубна застраховка за лекуване на травми, придобити в чужбина със застрахователна сума 10 000 EUR.
6. Документи на кандидати да се състезават в
чужбина се внасят в БФ Борба с възможност за решение в едноседмичен срок
– таксите за разрешение да се внасят при подаване на документите (за Германия):
за І лига – 500 евро;
за ІІ лига – 300 евро;
за ІІІ лига (Оберлига) – 150 евро;
– за други държави таксата за разрешение е 300 евро.
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7. Към документите посочени по-горе да има приложен договора със спортния клуб от чужбина.
– при отказ за участия в лагер-сбор или в състезания
с националния отбор, състезателите ще бъдат санкционирани с 500 лв. глоба и спиране на състезателните права за срок от 1 (Една) година в България и в чужбина,
съгласно решение на Управителния съвет на БФ Борба.
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Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

възрастова
група

карт. №

Подпис на
състезателя
(родител/
настойник)

по ……………………………………………………... стил, с. …………………………………………………. за 20….. година

състезателни права към СК Борба …………………………………………………………………………………………

Име на треньор

Телефон ............................................................

(име и фамилия)

Подпис: ........................

Дата:
Председател СК Борба: ......................................................
подпис (име, фамилия и печат)

Гореизброените състезатели с подписа си дават изрично съгласие за обработка на личните им данни съгласно декларацията на гърба на тази бланка

Треньор:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

№

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ

Долуподписаните заявяваме желанието си да бъдем картотекирани и придобием

Приложение 1

Приложение 1а
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Подписаният/ата в качеството ми на състезател/родител на малолетно лице
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/а съм СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОЛЗА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА в качеството на администратор на лични данни, да събира, съхранява, обработва и архивира личните ми данни,
в това число и видео изображение, снимки, които предоставям във връзка с участия
в спортни състезания от държавния и/или международен спортен календар, състезания и/или мероприятия по правилата на „Масов спорт“, изготвяне на картотека на
състезателите и/или спортните клубове, картотека на съдиите, изготвяне на информация за треньори за провеждане на обучението и тренировките в системата на физическото възпитание и спорта, както и предоставянето на спортни услуги, притежаващи професионална правоспособност и квалификация при воденето на регистър
в Министерство на младежта и спорта на основание Закона за физическото възпитание и спорта; изготвяне на стартови списъци, класирания, грамоти за постигнати
спортни резултати, кандидатстване по Програми на Министерство на младежта и
спорта, Столична община и други държавни или общински органи предоставящи
грантове или финансиране в областта на спорта и спортните услуги, в изпълнение
на нормативните изисквания в изпълнение на разпоредби на Закона за физическото
възпитание и спорта, Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството,
Правилата на Международната федерация по борба, Международния олимпийски
комитет, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за задълженията и договорите и Закона за държавния архив.
Запознат/а съм с :
 Целта и средствата на обработка на личните ми данни
 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им
 Правото на достъп и коригиране на събраните данни
 Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността
на обработващия данните служител, определени със Заповед на Председателя на Управителния съвет на БФ БОРБА
 Обстоятелството, че видео изображенията и фотографиите не съдържат
биометрични данни

сроковете за съхранение на личните ми данни са съгласно чл. 12 и чл. 42
от Закона за Счетоводството и Закона за Държавния архив;
 личните ми данни не се предоставят на трета страна или на друга държава, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи), с изключение на случаите, които са необходими за провеждане и участие в спортни състезания
от международен и национален характер, което ми е известно;

обработването на личните ми данни не е въз основа на автоматизирано
вземане на решения, включително профилиране
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни
при спазване на разпоредбите на чл. 4. ал. 1 т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните
данни във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година
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Приложение 2
С П И С Ъ К
на състезателите от СКБ "...................................................................." гр./с/ ...................................,
които ще вземат участие в ...................................................................................................................
гр.(с) ..........................................., по .................................... стил,

№ Кат.

Име

Презиме

Фамилия

възраст ...................................

ЕГН

карт. №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Треньор: ..........................................
(име и фамилия)

............................
(подпис)

Дата : .........................................
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Председател:
.............................. .................
(име и фамилия) (подпис и печат)

Приложение 3
ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН
МЕДИЦИНСКИ СПИСЪК
на състезателите

Лечебно заведение:
гр./с.

(отбор )................................................................
гр./с……………………………………
( име на отбора )
Подложени на предсъстезателен медицински преглед на ......../........./20... г.
в .................................................................от ....................................................................
(място на прегледа )
(име на лекаря )
за състезанието:
№

Собствено, бащино и фамилно име

Заключение

Подпис на лекаря

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
През предсъстезателен преглед са преминали............................................... състезатели.
( брой и с думи )

ЛЕКАР:...................................
(Име, подпис и печат)

Списъкът за предсъстезателния медицински преглед се представя преди
започване на първата среща. Той трябва да е издаден не по-рано от три дни
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Приложение 4
СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ВЕТЕРАНИ –
СВОБОДЕН И КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ - МЪЖЕ
1
2
3
4
5

Дивизия А
Дивизия B
Дивизия C
Дивизия D
Дивизия Е

35 – 40 години
41 – 45 години
46 – 50 години
51 – 55 години
56 – 60 години

КАТЕГОРИИ: 55-62, 70, 78, 88, 100, 100-130 кг
Участват родените:
от 01.01.1959 до 31.12.1984 г. за 2019 г.
от 01.01.1960 до 31.12.1985 г. за 2020 г.
Заявка за участие – 60 дни преди първенствата
със задължителен валиден международен паспорт.

Настоящата Наредба е утвърдена
№ 8/04.10.2018 г. на УС на БФ Борба.
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