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I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Българската федерация по баскетбол притежава изцяло правата и задълженията да
организира, провежда и администрира Държавното първенство по баскетбол на колички (ДП)
на основание член 19 от Закона за физическото възпитание и спорта и член 4, алинея 1 от
Устава на федерацията.
2. За удобство в настоящата Наредба състезателите са наричани само в мъжки род, но
всички разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от женски пол.
II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА БК
3. Право на участие в ДП имат БК, които са членове на БФ Баскетбол и отговарят
на следните условия:
3.1. Развиват спорта баскетбол на колички;
3.2. В срок до 21 април 2017г. представят в БФ Баскетбол официална заявка за участие в
ДП по образец, подписана и подпечатана от лице, което има право да представлява клуба,
посочено лице за контакти и E-mail за официална кореспонденция;
3.3. В срок до 5 май 2017г. картотекират своите състезатели съгласно изискванията на
настоящата наредба.
III. КАРТОТЕКИРАНЕ
4. ТРАНСФЕРНИ ПЕРИОДИ
4.1. Картотекирането на състезатели се извършва в три трансферни периода:
а) Първи период: преди началото на спортно-състезателната година, когато
всеки клуб може да картотекира неограничен брой състезатели с българско
гражданство и чужди граждани с право на постоянно пребиваване в
България.
б) Втори период: между първия и втория турнир от ДП, когато могат да бъдат
картотекирани неограничен брой състезатели, които не са взели участие в
първия турнир и до 2ма състезатели, взели участие в първия турнир от името
на друг клуб;
б) Трети период: между втория и третия турнир от ДП, когато могат да бъдат
картотекирани неограничен брой състезатели, които не са взели участие в
първия и втория турнир и до 2ма състезатели, взели участие в първия турнир
от името на друг клуб;
4.2. Един състезател не може да бъде картотекиран последователно в повече от два
български клуба за една спортно-състезателна година;
4.3. Всеки клуб има право да картотекира не повече от общо двама чужди граждани
без право на постоянно пребиваване в България по време на една спортносъстезателна година.
5. ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ И ТРЕНЬОРИТЕ
5.1. Документите за картотекиране се представят от служител на БК, който носи отговорност
за редовността на представените документи. Документите може да бъдат изпратени по пощата.
Документите са както следва:
5.1.1.

Списък-формуляр с всички данни, попълнени на компютър, подписан и заверен с печата
на БК (по образец).

5.1.2.
Снимка в цифров формат (jpeg) за състезателите и треньорите, които нямат
състезателна или треньорска карта;
5.1.3. Разрешение от съответната национална федерация (Letter of clearance) за състезателите,
чиято последна картотека е била в друга държава .
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5.1.4. В случай на трансфер по време на сезона, разрешение от БК, в който състезателя е бил
картотекиран през настоящия сезон;
5.1.5. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, за състезателите и
треньорите с чуждо гражданство.
5.1.6. Копие от формуляра за извършен периодичен медицински преглед на състезателя
съгласно на Наредба №8 от от 18.03.2005г на МЗ за медицинското осигуряване на спортни,
физкултурни и туристически състезания и прояви;
5.2. БК трябва да въведе данните на състезателите в сайта на БФБаскетбол съгласно
инструкции, потребителско име и парола, получени от БФБаскетбол.
6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6.1. В срещите от ДП представителните отбори на БК трябва да участват с минимум 5 и
максимум 12 състезатели, годни за игра, присъстващи на терена и облечени с еднакво спортно
облекло.
6.2. Върху официалните екипи на БК отпред и отзад трябва да има състезателен номер,
отговарящ на изискванията на ФИБА.
6.3. В ДП имат право да участват всички редовно картотекирани състезатели – мъже и жени;
IV. КЛАСИФИКАЦИЯ
7.Основни положения
7.1. Класификацията в баскетбола на колички представлява групиране на играчите в класове,
базирани на техния физически капацитет да изпълняват фундаментални баскетболни движения
– бутане на количката, дриблиране, стрелба в коша, подаване, хващане, борба под коша и
реагиране на контакт.
7.2. Целта на класификацията на играчите в баскетбола на колички е да гарантира, че всички
участващи състезатели имат еднакви права и възможности да бъдат основни фактори в отбора.
7.3. На всеки играч се определя клас от 1.0 (за състезателите с най-малки физически функции)
до 4.5 (за играчите с най-големи физически функции). Тази класификация представлява
„състезателните точки“ на играчите и в никой момент в мача по време на игра
общият брой точки на петимата състезатели на терена не може да превишава 15.5
състезателни точки.
Ако влезе в игра състезател от женски пол, максимумът от точки на терена се вдига с
1.5. Ако влезе в игра млад състезател от мъжки пол (който към 1 януари от
настоящата година не е навършил все още 19 години), максимумът от точки на
терена се вдига с 1 точка, а ако този млад състезател е от женски пол с 2 точки.
Принципно максимумът от точки може да се вдигне най-много с общо 2.5 точки.
В случай че всички участващи отбори са съгласни, за турнирите от първото ДП може
да се допусне по голям общ брой състезателни точки на терена. По малък общ брой е
разрешен.
7.4. За да може да участва в ДП по баскетбол на колички състезателят трябва да има
перманентно физическо увреждане, което намалява функциите на долните му крайници до
степен, че той не може да тича, пивотира или скача със скоростта и с контрола, сигурността,
стабилността и издръжливостта, с която го правят здравите състезатели по баскетбол.
7.5. Състезател, който няма увреждане, което може ясно да се идентифицира чрез наблюдение
трябва да попадне в критериите на минимално увреждане дефинирани в Официалните
инструкции за класификация на световната федерация по баскетбол на колички (ИВБФ)
7.6. Валидните класове според ИВБФ са 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 и 4.5. На състезателите се
дават класове на база на наблюдение на класификатора в съответствие с принципите,
съдържащи се в Официалните инструкции за класификация на световната федерация по
баскетбол на колички.
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7.7. Класификацията на състезателите преди първия турнир от ДП се извършва по
разпоредбите на Официалните инструкции за класификация на световната федерация по
баскетбол на колички от международен класификатор, лицензиран от ИВБФ,
7.8. Класификацията на нови състезатели след първия турнир се извършва по разпоредбите на
Официалните инструкции за класификация на световната федерация по баскетбол на колички
от национален класификатор, лицензиран от ИВБФ.
7.9. В случай че, по време на класификацията присъства повече от един лицензиран от ИВБФ
класификатор, то може да бъде сформирана класификационна комисия.

8. Класификация на нови състезатели
8.1. На всеки един отбор, който е картотекирал нови състезатели, които не са били
класифицирани през миналия сезон, ще бъде определена класификационна
тренировка с времетраене до 1.5 часа преди първия мач на отбора в турнира от ДП, в
който новите състезатели ще вземат участие.
8.2. На тази тренировка трябва да присъстват всички картотекирани играчи, които
не са били класифицирани през миналия сезон, облечени с екип с ясно видим
състезателен номер, който отговаря на номера, с който този играч ще участва
впоследствие в официалните срещи от турнира.
8.3. Отборът трябва да демонстрира пред класификатора възможностите на
играчите по време на игра. Класификаторът може да изиска отборът да се раздели
на две групи и да изиграе тренировъчен мач не по-дълъг от 15мин., за да има
възможност да наблюдава състезателите в игрови ситуации. Отборите са длъжни да
изпълнят това искане.
8.4. Класификаторът има право да промени по време на мачовете от първия турнир,
в който участва състезателя определения на класификационната тренировка клас.

Забележка: За целите на класификацията по стандартите на ИВБФ степента на болка не се
приема за оценима и приложима при определяне на перманентното увреждане на състезателя.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРНИРИТЕ
9. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДИ ВСЕКИ ТУРНИР
9.1. За провеждане на срещите всеки БК е задължен най-късно 60 мин. преди началния
час на първата среща да осигури на секретарската маса:
-

тимов лист със състезателния номер на всички състезатели по образец;

-

състезателни карти със снимка и посочен клас (не се изискват за първия турнир);

-

отборен списък на лицензираните състезатели на отбора;

-

документите за периодичен и пред състезателен преглед на всички състезатели.

9.2. Съгласно чл. 4 т. 5 и т. 7 от Наредба №8 от от 18.03.2005 г. на МЗ за медицинското
осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви –
назначеният със заповед дежурен лекар проверява редовността на медицинската
документация на участниците - състезатели и съдии;

10. СЪДИЙСКО ОБСЛУЖВАНЕ
10.1.

Срещите се обслужват от съдии, лицензирани от Съдийската комисия към БФБ или
ФИБА;

10.2.

На всяка среща присъства назначено компетентно лице, което следи за общия брой
класификационни точки на отбора във всеки момент от мача.
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10.3.

В случай, че след направена смяна се окаже, че общият брой състезателни точки на
петимата състезатели на терена надвишава 14 се налага принудителна смяна, за да
не се надвишава допустимия брой отборни състезателни точки.

11. НЕЗАПОЧНАЛА ИЛИ НЕЗАВЪРШИЛА СРЕЩА
11.1. Незапочнала или незавършила среща поради наложени обективни причини, ако не може
да започне или да се поднови до 60 мин. след обявения начален час или прекъсването, се
провежда или доиграва при условия и начален час, определени от главния организатор на
турнира.
12. СЛУЖЕБНА ЗАГУБА
12. 1. Служебна загуба на среща се присъжда:
а) въз основа на чл. 20 от Официалния състезателен правилник;
б) при включване в игра на нередовен състезател и/или състезател със спрени
състезателни права
12.2. Представителен отбор на БК, който е допуснал втора служебна загуба, поради неявяване
или напускане на среща, преустановява участието си в ДП като заема последно място в ДП.
13. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
13.1. Крайното класиране на отборите, участници в ДП, се извършва съгласно правилата на
Официалния състезателен правилник на ФИБА.
14. КОНТЕСТАЦИИ
14.1. Подаване и разглеждане на контестации се извършва при спазване на изискванията на
Официалния състезателен правилник.
14.2. При запазване правото за контестация, капитанът на отбора е длъжен, в присъствието на
старши съдията, да се подпише в определеното за това място в официалния състезателен
протокол и да нанесе точния час на подписването му;
14.3. Към контестацията да се прикрепи разписка за пощенски запис или документ за внесена в
касата или преведена на БФ Баскетбол такса в размер на 200 лева по сметка:
IBAN: BG10STSA93000000024160, BIC: STSABGSF при ДСК, клон “Отечество”, бул.
“Васил Левски” №73.
14.4. Таксата може да се предава на главния организатор на турнира срещу временна
разписка.
14.5. При положително решаване на контестацията, внесената такса се възстановява.
14.6. Контестациите се разглеждат от Комисия по контестациите в състав Генералният
секретар на БФБ, Мениджър Високо спортно майсторство и Председателя на Съдийската
комисия към БФБ.
15. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
15.1. БФ Баскетбол поема следните организационни разноски за Държавното първенство на
колички както следва:
- разноски за настаняване в двойни стаи на база пълен пансион на участващите отбори, които
не са от града –домакин на съответния турнир;
- разноски за спортна зала;
- разноски за класификация на нови играчи от лицензиран национален класификатор;
- съдийски и секретарски разноски;
- разноски за медицинско обслужване на турнира;

5

- подпомага разноските за транспорт на отборите, които не са от града домакин на
съответния турнир в размер на 1 лев на километър.
16. РЕКЛАМНИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРАВА
34.1. БФ Баскетбол притежава телевизионните и рекламните права за срещите от Държавните
първенства, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта.
17. АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ И САНКЦИИ
17.1. БК, които участват в Държавните първенства, са длъжни да спазват разпоредбите на
българското законодателство, ФИБА, ФИБА Европа, Световната федерация по баскетбол на
колички и БФ Баскетбол.
17.2. БК са длъжни да осигурят адекватното поведение на всички членове на представителния
отбор (треньори, състезатели, водач, придружаващи лица).

18. СИСТЕМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
18.1. Системата на ДП се състои от три турнира по системата всеки срещу всеки както следва:
- Първи турнир – 13 14 май 2017г. в гр. Варна;
- Втори турнир – 10 и 11 юни 2017г. в гр. София;
- Трети турнир – 7 и 8 октомври 2017г. в гр. Бургас.
18.2. Закриването на ДП се извършва след завършване на срещите от последния кръг на
първенството. Въз основа на крайното класиране, БФ Баскетбол награждава отборите, заели I,
II и III места, с купи и медали.
Настоящата Наредба е приета от УС на БФБ с решение №8 /30.03.2017г.
Тя може да бъде променяна само с решение на УС на БФБ.
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