
СТАТУТ 
ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ХОКЕЙ 
 

 
Настоящият статут има за цел да регламентира правата и задълженията на 

националните състезатели по хокей- мъже, жени, юноши и девойки. 
Една от основните цели на всеки един състезател в системата на 

Българската федерация по хокей на трева (БФХТ) трябва да бъде включването 
му в националния отбор (НО).  

За всеки състезател е чест да се състезава в Националния отбор на Р. 
България и да завоюва призови места. 
 

І. ПРАВА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛ 
 

Чл. 1.  Да получават месечни стимули от ММС при условие, че Българската 
федерация по хокей на трева отговаря на условията за кандидатстване с 
проект по програма „Олимпийска подготовка” и/или по програма 
„Старт”. 

 
Чл.2.  Да бъдат премирани допълнително от БФХТ, както следва:  

а) за класиране на ОИ и СП – М и Ж / Ю и Д (зала - 50% за М и Ж) 
І място    200 000 лв. / 100 000 лв. (50 000 лв.) 
ІІ място    190 000 лв. /   95 000 лв. (47 500 лв.) 
ІІІ място    180 000 лв. /   90 000 лв. (45 000 лв.) 
ІV място    170 000 лв. /   85 000 лв. (42 500 лв.) 
V място    160 000 лв. /   80 000 лв. (40 000 лв.) 
VІ място    150 000 лв. /   75 000 лв. (37 500 лв.) 
VІІ място    140 000 лв. /   70 000 лв. (35 000 лв.) 
VІІІ място    130 000 лв. /   65 000 лв. (32 500 лв.) 
ІХ място    120 000 лв. /   60 000 лв. (30 000 лв.) 
Х  място    110 000 лв. /   55 000 лв. (27 500 лв.) 
ХІ място    100 000 лв. /   50 000 лв. (25 000 лв.) 
ХІІ място     90 000 лв. /   45 000 лв. (22 500 лв.) 
б) за класиране в ЕП - мъже и жени, юноши  и девойки (зала – 50%): 
І място   100 000 лв. /50 000 лв. (50 000 лв./25 000 лв.) 
ІІ място   90 000 лв./ 45 000 лв. (45 000 лв./ 22 500 лв.) 
ІІІ място   80 000 лв./ 40 000 лв. (40 000 лв./ 20 000 лв.) 
ІV място   70 000 лв./ 35 000 лв. (35 000 лв./ 17 500 лв.) 
V място   60 000 лв./ 30 000 лв. (30 000 лв./ 15 000 лв.) 
VІ място   50 000 лв./ 25 000 лв. (25 000 лв./ 12 500 лв.) 
VІІ място   40 000 лв./ 20 000 лв. (20 000 лв./ 10 000 лв.) 
VІІІ място  30 000 лв./ 15 000 лв. (15 000 лв./ 7 500 лв.) 

     в) За класиране на Балкански първенства – открито (зала – 50%), при 
участието на не по-малко от 4 отбора, с отборни награди: 

– М и Ж / Ю и Д І място 4 000 лв./ 2 000 лв. (2 000 лв./ 1 000 лв. 



г) По преценка на БФХТ, за класиране в авторитетни международни 
турнири, с колективна награда: 

 І място   до  2 000 лв. 
ІІ място   до  1 000 лв. 

 
Чл.3.  За призово класиране във финалните турнири на Олимпийските игри, 

Световните и Европейските първенства се получават морални и 
материални награди, съгласно утвърдения правилник на МФВС. 

 
Чл. 4. Да получат материални награди състезатели и състезателки обявени за 

гол-майстор, най-добър вратар или най-добър играч следните прояви:  
– Олимпийски и световни първенства        до 2 000 лв. 
– Олимпийски, световни квалификации  
и европейски първенства          до 1 000 лв. 

– Балкански първенства          до    200 лв. 
– Международни турнири           до    100 лв. 

 
Чл.5.  Да им се оказва съдействие и помощ от страна на КХ и БФХТ при 

решаването на някои въпроси от образователен и социално-битов 
характер. 

 
Чл.6.   Да получават навременна, компетентна и ефективна медицинска 

помощ от страна на лекаря и кинезитерапевта на НО и националния 
център по спортна медицина. 

 
Чл.7. Състезатели прекъснали спортната си подготовка по здравословни 

причини (болест, контузия) възникнали в хода на централизираната 
подготовка, ще получат месечни стимули в най-ниската група на 
съответната проява, за срок не повече от два месеца. 

 
Чл.8. Съобразно план-графика на подготовката и утвърдените схеми, да 

ползват физикално и медикаментозно възтановяване. 
 
Чл.9.  Да получат веднъж в годината, съгласно нормативните документи на 

БФХТ, тренировъчна и представителна екипировка. 
 
Чл.10.  Имат право да сключват договор за задгранична работа като 

състезатели по хокей. БФХТ ще им съдейства за възможно най-доброто 
устойване. 

 
Чл.11. Национални състезатели и състезателки показали високи спортно – 

технически и морално волеви качества, и допринесли значително за 
подобряването на спортно-техническото ниво на хокея, престижното 
представяне на националния отбор в Световните първенства, имат 
право (по предложение на старши треньора) да сключат договори с 
чужди отбори преди посочената по – горе възраст, при условие, че тези 
отбори са от висока класа. 



Чл. 12.  Състезател включен в състава на Националния отбор има право да 
откаже участието си по здравословни, семейни и др. уважителни 
причини. Отказът става в писмен вид, с писмо от клуба в който се 
състезава НС до БФХТ в срок до 1 седмица след получаване на 
изготвения от НТ и утвърден от УС на федерацията списък на 
разширения състав на НО за съответната календарна и състезателна 
година. При отказ по здравословни причини поради продължително 
заболяване или контузия, състезателните права на националните 
състезатели, автоматично се прекратяват за периода на 
заболяването. 

 
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ. 

 
Чл.13. Да се явяват в необходимата екипировка и пособия /уточнена с 

треньорското ръководство/ в определения ден, час и масто за 
мероприятията на националния отбор. 

 
Чл.14. Да участват активно и съзнателно в учебно-тренировъчния процес с 

националните и клубни отбори. 
 
Чл.15. Да спазват утвърдения режим на хранене и почивка, като особено 

внимание отделят върху поддържането на определеното от старши 
треньора на националния отбор, тренировъчно и състезателно тегло. 

 
Чл.16.  В индивидуални тренировъчни занимания /минимум 2 пъти седмично 

по 60 минути / да усъвършенствуват физическите си и спортно-
технически качества и умения. 

 
Чл.17. Да проявяват висок спортен морал, воля за победа и другарска 

взаимопомощ. 
 
Чл.18.  Да предават своя спортно-състезателен опит на по-младите състезатели 

в отбора,  с което да съдействат за тяхното по-бързо израстване. 
 
Чл.19.  В рамките на възприетите тактически схеми на отбора да изпълняват 

творчески треньорски указания. 
 
Чл.20. Да не прави произволни етични изявления и коментари по повод 

решения на ръководството на БФХТ или треньорите на нациоиналния 
отбор. 

 
Чл.21.  При провеждане  на контролни тестове и функционални  изследвания 

да бъдат максимално мобилизирани, с оглед  реалното оценяване на 
моментното им състояние и възможности. 

 
Чл.22.  Да съхраняват, поддържат и опазват получената екипировка, уреди и 

пособия на отбора. 
 



Чл.23.  Националните състезатели играещи в чужбина са задължени да се 
включат навреме в централизираната подготовка, както е отбелязано в 
сключения им договор. 

 
Чл.24.  Състезател, който е възпрепятстван да се яви на Лагер-сбор или 

състезания с НО, ръководството на съответния клуб е задължено да 
уведоми БФХТ в 5 дневен срок преди началото на проявата за причините 
за неявяването му. 

 
Чл.25.  Състезател, който отсъства поради заболяване от лагер-сбор или 

състезание на НО е задължен да представи медицинско свидетелство. 
На същият се спират състезателните права за периода на заболяването. 

 
ІІІ. САНКЦИИ – НАЛАГАТ СЕ ОТ ДК НА БФХТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА НТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТС ИЛИ ИД НА БФХТ 
 
Чл.26.  Предупреждение 

Ал.1 Закъснение за тренировъчно мероприятие. 
Ал.2 Неявяване в необходимата екипировка и пособие. 
Ал.3 Неактивно участие в тренировъчния процес. 

 
Чл.27.  Глоба до 50% от месечния стимул и 30 лв. глоба на КХ 

притежаващ състезателните права и лишаване от състезателни 
права за 1 т-р от ДСК 
Ал.1 Наказан за 2 път по чл.1, ал.1,2,3 
Ал.2 Неспазване на утвърдения режим на храна и почивка.  
Ал.3 За проява на слаби морално-волеви качества по време на 
отговорни състезания и неспазване на тактическа дисциплина. 

 
Чл.28. Лишаване от месечен стимул и 50 лв. глоба за КХ притежавещ 

състезателните права и лишаване от права за 2 т-ра от ДСК 
Ал.1 За лошо стопанисване на материалната база, уреди и пособия 
(нанесените щети се възстановяват). 
Ал.2 Наказан за втори път по чл.ІІ ал.3 
Ал.3 За безпричинно отсъствие от тренировъчни или други  
мероприятия на клубния му отбор. 
Ал.4 За нарушаване на спортния режим установен от треньорското 
ръководство. 
Ал.5 За непристойно поведение спрямо съдия, треньор, състезател, 
длъжностни лица. 
Ал.6 За безпричинно отсъствие от тренировъчния процес в клуба си. 

 
Чл.29. Лишаване от годишен стимул и 100 лв. глоба на КХ притежаващ 

състезателните права и лишаване от права  за 3 турнира от ДСК  
Ал.1 Наказани за втори път по чл.3 ал.3,4,5. 
Ал.2 За безпричинно отсъствие от лагер-сбор или контролни срещи. 
 



Чл.30. Лишаване от годишен стимул, глоба 150 лв. на КХ притежаващ 
състезателните права, отстраняване от НО и лишаване от права за 
1 година. 
Ал.1 Наказан за втори път по чл.ІV ал.2 
Ал.2 За безпричинно неявяване на официани срещи на НО. 
Ал.3 Самоволно напускане на НО. 
Ал.4 Отстраняване по дисциплинарни причини. 

 

Забележка: 
За всички  неизяснени въпроси, които не са посочени в настоящия статут за 
правата и задълженията на националните състезатели важат Нормативните 
документи на БФХТ. 
Настоящият статут за правата и задълженията на националните състезатели е 
изработен от ТС с  протокол от 21.05.2002 г. и е  утвърден от УС на БФХТ на 
28.06.2003 г.  
 

Актуализиран август 2006 г. 
Актуализиран август 2007 г. 
Актуализиран юли 2008 г. 
Актуализиран август 2009 г. 
Актуализиран октомври 2010 г. 
Актуализиран септември 2014 г. 
 

 

Изпълнителен Директор на БФХТ: 
 

 

      доц. Антонио Антонов 
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