
 
 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО 

 

Правила за условията и реда за картотекиране на БФ Шотокан Карате –До   

 

РАЗДЕЛ I 

 

Общи положения 

 

Чл. 1. Настоящия правилник урежда условията и реда за картотекиране на лицата участващи 

в тренировъчната и спортно - състезателната дейност в съответствие със Закона за 

физическото възпитание и спорта, и Правилника за статута на съзтезателите на SKDUN 

(Shotokan Karate Do of United Nations).  

 

Чл. 2. Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на 

други държави – членки на Европейския съюз, на страни по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, както и 

чужденци, пребиваващи в Република България на законно основание за срок не по-кратък от 

6 месеца. 

- Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да 

бъде картотекирано.  

- Лице, ненавършило 18 години, може да бъде картотекирано като спортист при спазване на 

Закона за лицата и семейството. 

 

Чл. 3. Картотекирането е със срок за една спортно - състезателна година. Състезателните 

права принадлежат на спортния клуб в който състезателят е картотекиран и на спортиста - 

аматьор или спортиста професионалист. 

 

Чл. 4. Единствено БФШК предоставя състезателни права на българските състезатели по 

Шотокан Карате - До. 

 

Чл. 5. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват: 

1. с изтичането на срока на картотекиране; 

2. по взаимно съгласие на спортиста аматьор, съответно на професионалния спортист и 

спортния клуб; 

3. при писмено изразено желание на картотекираното лице, което няма договор за спортна 

подготовка и развитие;  

4. при прекратяването на договора за спортиста; 

5. при смърт или поставяне под пълно запрещение на спортиста аматьор или на 

професионалния спортист; 

6. при заличаването на спортния клуб като юридическо лице; 

7. при заличаването на спортния клуб от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1; 

8. при прекратяването на членството на спортния клуб в спортната федерация; 



9. при откриването на производство по несъстоятелност или ликвидация на спортния клуб. 

 

Чл. 6. БФШК може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за 

определен период от време или окончателно в следните случаи: 

1. по нейна инициатива; 

2. при мотивирано предложение от спортния клуб, притежаващ състезателните права; 

3. по предложение изпълнителния Директор на антидопинговия център  

4. по предложение на SKDUN  

 

РАЗДЕЛ IІ 

Процедура на картотекиране за състезатели на БФШК са следните:  

Чл. 7. В началото на всяка спортно състезателна година, но не по късно от датата на първото 

състезание спортните клубове предоставят в секретариата на федерацията следните 

документи: 

/1/ списък на състезателите от клуба, които ще бъдат картотекирани за годината 

/2/ заявление, потвърждаващо желанието на състезателя да бъде картотекиран. Когато 

състезателя е навършил 18 години, заявлението е от него самия. Когато състезателя не е 

навършил 18 години, заявлението е от неговите родители или настойника. 

/3/ Будо паспорта на всеки кандидат за картотекиране за полагане на съответната заверка 

 

Чл. 8. БФШК издава будо паспорти (членски карти) за всеки свой член. 

Чл. 9. Данните на всеки картотекиран състезател се въвеждат в електронна база данни на 

БФШК. 

Чл. 10. Състезателите се състезават във възрастови групи, както следва: 

1. деца – 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 годишни 

2. младша възраст – 14, 15, 16 годишни 

3. старша възраст – навършили 16 и ненавършили 18 г. към датата на провеждане на 

съответното първенство 

4. жени, мъже - навършили 18 г. към датата на провеждане на съответното първенство 

 

Настоящите Правила са приети на 20.09.2020 г.  -  от Общото събрание на БФШК. 

 

 

 


