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Решение N21 

На редовно заседание на ДАС при НБЛ от 

19.11.2014 г. 

Участват: Сандра Велчева – Спортен директор 

НБЛ, Иван Евстатиев, Иван Сарафов, Петър 

Шекеров-Председател и членове на ДАС 

Дневен ред:По доклад на ДП г-н Любомир 

Амиорков на срещата от НБЛ между отборите 

на БК Лукойл Академик – БК Берое на 

15.11.2014 г. са допуснати следните пропуски и 

нарушения: 

1. „Препоръка – да се обърне внимание на 

домакина, уредът за 24 секунди да бъде 

модифициран, тъй като сега са необходими 

3 операции за промяна на часовника от 24 

на 14 секунди и това на моменти води до 

забавяне на точната индикация на 

мониторите” 
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2.”Въпреки направената забележка от 

съдиите, N 21 Ч.Томас от отбора на БК Лукойл 

Академик за носене на спротно трико, което 

се вижда под долния край на гащетата и 

покрива коляното – състезателят след 

незначителна корекция на екипировката 

продължи участието си по този начин до 

края.В тази връзка, моля да бъде предупреден 

отборът на Лукойл Академик за дължината на 

гащетата, като се предприемат мерки за 

тяхната промяна, тъй като на поне 6 

състезатели екипът е с по-голяма от 

разрешената дължина”. 

 

 

Решение 1:   За допуснати пропуски и 

нарушения по т.1 и съгласно неизпълнение на 

Решение N2 от 14.10.2014 г и Решение N11 от 

28.10.2014 г.,комисията на ДАС наказва БК БК 

Лукойл Академик  по чл.40.4 от ДАП с глоба в 

размер на 200 лв 
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Решение 2:За допуснати пропуски и нарушение 

по т.2, комисията на ДАС наказва БК Лукойл 

Академик с последно предупреждение. 

 

 

 

Подписано от: 

Сандра Велчева – Спортен директор на НБЛ 

Иван Евстатиев-Председател на ДАС 

Иван Сарафов – Член на ДАС 

Петър Шекеров – Член на ДАС 


