ПРАВИЛНИК
ЗА ТРАНСФЕРНИТЕ ПРАВА
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ
Приет с ПУС № 9 от 09.12.2005 г., изм. от 06.10.2009 г., изм. и доп. от
10.07.2013 г., доп. от 11.04.2014 г.
Глава I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Настоящият Правилник за трансферните права на Българска
федерация по шахмат се утвърждава съгласно изискванията на Закон за физическото
възпитание и спорта в съответствие с Правилник за прилагане на закона за
физическото възпитание и спорта и Закон за лицата и семейството.
(2) Прилагането на правилника за трансферните права на Българска
федерация по шахмат се извършва в съответствие с правилника за прилагане на
закона за физическото възпитание и спорта.

Глава II
ОБХВАТ

Чл.2 Правилникът се прилага спрямо спортните клубове по шахмат и техните
трансферирани спортисти, които участват в състезанията от Държавния спортен
календар на Българската федерация по шахмат на територията на Република
България.

Глава III
СТАТУТ НА СПОРТИСТИТЕ

Чл.3.(1) "Спортисти аматьори" са лицата, които провеждат системна
тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.
(2) Състезателните права на спортистите аматьори се упражняват за срока на
картотекирането.

Чл.4.(1) "Професионални спортисти" са лицата, за които спортът е основна
професия.
(2) Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за
срока на договора.

Глава IV
ТРАНСФЕРНИ ПРАВА

Чл.5.(1) Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна
на клубната принадлежност на спортист и правото да се получи трансферна цена.
(2) Трансферните права принадлежат на клуба, към който едно лице е
картотекирано като спортист.
Чл.6.(1) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един
спортен

клуб

на

друг

за

определен

период

от

време

в

рамките

на

спортносъстезателната година.
(2) Право да бъдат трансферирани имат лица, които са български граждани,
граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страните по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в
Република България.
(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва
след предварително писмено съгласие на спортиста.
(4) Лице на възраст под 18 години може да бъде трансферирано като спортист
при спазване на разпоредбите на Закона за лицата и семейството.
(5)

Спортистите

аматьори

и

професионалните

спортисти

получават

трансферни права по шахмат след трансфериране в Българска федерация по шахмат.
(6) Трансферирането се извършва в писмена форма и се вписва в трансферния
регистър на Българска федерация по шахмат.

Глава V
КОНТРОЛ

Чл.7.(1) На контрол подлежат:

1. спортните клубове по шахмат, трансферирали своите спортисти, участвали
в състезанията от Държавния спортен календар на Българската федерация по
шахмат.
2. спортистите, дали съгласието си на спортните клубове по шахмат за
трансфериране в Българската федерация по шахмат.
(2) Контрол може да бъде извършен по искане на:
1. Министерство на младежта и спорта;
2. Българска федерация по шахмат.

Глава VI
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл.8 Трансферните права, произтичащи от трансферирането се прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при писмено изразено желание на трансферираното лице;
3. с изтичане на срока на трансфериране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на трансферираното лице;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб по шахмат;
6. при прекратено членство на спортния клуб по шахмат в Българска
федерация по шахмат.
Чл.9.(1) Българска федерация по шахмат може да отнеме трансферните права
на трансфериран от нея спортист за определен период от време или окончателно.
(2) Мерките по ал. 1 се налагат от Българска федерация по шахмат по нейна
инициатива или по мотивирано предложение на:
1. спортния клуб по шахмат, притежаващ трансферните права;
2. изпълнителния директор на Антидопинговия център;
3. Световната федерация по шахмат или Европейския шахматен съюз.

