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Използвани съкращения и абревиатури:
АК
БФХ
вкл.
ВСК
г
ДК
ДП
ДцП
ДФ
Ж 10-19
Зона
ЗП
ЗС
ЗСХ
ЗСКХ
ЗФ
Изп.секретар
КПХ
ЛК
М 10-19
МСК
МФВС
Наредба /Нар./
„А” РХГ

НСА
НСКХ
ПСПЧ
ПССД
ПХ
РХГ
см
СТК
Състезател/к/и
Термин
ТМК
ТП
ХК
BIC
DVD
`
EHF
IBAN
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- Арбитражна комисия
- Българска федерация хандбал
- включително
- Вътрешен спортен календар на БФХ
- грама /мерна единица/
- Дисциплинарна комисия
- Държавно първенство
- Дисциплинарен правилник
- Държавен финал
- женски пол и възраст
- обобщено наименование на Зонален съюз по хандбал
- Зонално първенство
- Зонален съвет
- Зонален съюз по хандбал
- Зонална съдийска колегия по хандбал
- Зонален финал
- Изпълнителен секретар на Зонален съюз по хандбал
- Комисия за плажен хандбал
- Лицензионна комисия
- мъжки пол и възраст
- Международен спортен календар на БФХ
- Министерство на физическото възпитание и спорта
- Наредба за провеждане на държавните първенства и турнири
- „А” Републиканска Хандбална Група
- Национална спортна академия
- Национална съдийска колегия по хандбал
- Правилник за състезателните права и членство
- Правилник за спортно-състезателна дейност
- плажен хандбал
- Републиканска хандбална група
- сантиметра /мерна единица/
- Спортно-техническа комисия
- състезатели и състезателки
- състезателен или тренировъчен период
- Треньорско-методическа комисия
- Трансферен правилник
- Хандбален клуб
- банков код
- цифров видео диск
- Европейска федерация по хандбал
- банкова сметка
- Международна федерация по хандбал
- писмено съобщение на мобилен телефон
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Чл.1

„А” РЕПУБЛИКАНСКА ХАНДБАЛНА ГРУПА /”А” РХГ/ - МЪЖЕ И ЖЕНИ

Чл.1.1

Състав на „А” РХГ – до 12 отбора

Чл.1.2

Система за провеждане на първенствата

Чл.1.2.1

Отборите играят помежду си по системата “всеки срещу всеки” на разменено гостуване
(в 2 или 4 тура – в зависимост от броя на отборите) по програма, определена от
Спортно-техническата комисия (СТК).

Чл.1.2.2

В „А” РХГ – мъже и „А” РХГ – жени, след изиграване на срещите помежду си от
туровете, класиралите се след 4-то място запазват местата за крайното класиране, а
тези – заелите първите четири места, играят „полуфинален плейоф” 1-4 2-3.
В полуфиналния плейоф се играе до две победи, като домакин на първата среща е
отбора с по-предно класиране след редовния сезон, а на втората – другия отбор. При
равенство на победите се играе трети мач, при домакинство, както първата среща.
Победителите в полуфиналните плейофи се класират за „супер-финал”, а загубилите
се срещат във финален плейоф за трето място.
Допуска се по взаимна договореност между двата отбора, изразена писмено, но не покъсно от 10 дни преди провеждането на дадена среща, промяна на датата,
домакинството или началния час. Промените се правят, обаче, само след съгласуване
със СТК.

Чл.1.2.3

Участващите отбори в „супер-финала” играят до две победи, като домакин на първата
среща е отбора, заел по-предно място след изиграване на срещите от редовния сезон,
а на втората среща – другия отбор. При равенство на победите се играе трети мач с
домакинство, както при първата среща. Победителят от „супер-финала” е държавен
шампион.
Във финалния плейоф за трето място се играе до две победи, като домакин на първата
среща е отбора, заел по-предно място след изиграване на срещите от редовния сезон,
а на втората среща – другия отбор. При равенство на победите се играе трети мач, при
домакинство, както първата среща.

Чл.1.2.3.1

Във всяка от срещите на „супер-финала” и финалния плейоф за трето място се играе
до излъчване на победител (виж ПССД - чл.4.5). По принцип срещите започват от 18:00
ч.
Допуска се по взаимна договореност между двата отбора, изразена писмено, но не покъсно от 10 дни преди провеждането на дадена среща, промяна на датата,
домакинството или началния час. Промените се правят, обаче, само след съгласуване
със СТК.
Срещу отбор – участник, който не вземе участие в някоя от срещите, се прилагат
разпоредбите съгласно Дисциплинарния правилник на БФХ.

Чл.1.2.3.2
Чл.1.2.4

При условие, че съставът на „А” РХГ е 12 отбора, то отборът заел 12 място в отпада от
групата, а този – заел 11 място играе в квалификационен турнир или среща/и/ със
заявилите участие отбори, класирали се на 1-2 място в „Б” РХГ (виж Нар. – чл.2.2.2).
Първите два отбора от този турнир допълват „А” РХГ за спортно-състезателната
2018/2019 год.

Чл.1.2.5

В зависимост от окончателния брой заявили и участващи отбори, УС на БФХ си
запазва правото за промени в системите за провеждане, вкл. и „супер-финала”,
отпадане и попълване на „А” РХГ.

Чл.1.3

Право на участие

Чл.1.3.1

В „А” РХГ - мъже и жени могат да участват състезатели/к/и, родени преди 01 януари
1999 г., редовно картотекирани за спортно-състезателната 2017/18 г.
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Чл.1.3.2

Допуска се и участието на неограничен брой юноши и девойки, родени между 01 януари
1999 г и 31 декември 2003 г., които запазват правата си в своите възрастови групи, като
участието им в „А” РХГ не се счита за трета възрастова група. Същите трябва да са
редовно картотекирани в БФХ съгласно изискванията на ПССД (виж ПССД – чл.2.6 и
2.9).

Чл.1.3.3

В срещите от „А” РХГ – мъже и жени в един отбор могат да бъдат записани и да играят
най-много 16 (шестнадесет) и най-малко 10 (десет) състезатели/к/и, както и най-много 4
(четири) и най-малко 1 (едно) официални лица. Отбор, който се яви с по-малко от 10
(десет) състезател/к/и или без официално лице при започване на срещата, не се
допуска до участие и губи дадената среща със служебен резултат – 0:10.
Не може едно и също лице да бъде записано в протокола едновременно като
състезател и официално лице.

Чл.1.4

Специални изисквания

Чл.1.4.1

В срок до 25 август 2017 г. хандбалните клубове следва да потвърдят писмено
участието си в „А” РХГ за мъже и жени. До същата дата клубовете внасят в БФХ и
задължителната такса за правоучастие в размер на 200 лв., както и покриват
неизплатени задължения от предходната година. (Нар.- чл.12.8).

Чл.1.4.2

До 05 септември 2017 г. СТК изготвя предварителните програми за „А” РХГ, като в
зависимост от окончателния брой потвърдили участие отбори, заетост на зали или други
обективни причини, се допускат допълнителни корекции в тях, но не по-късно от 10 дни
преди началото на първенството.
Програмата се изготвя съгласно „Бергер”, съобразен с класирането на отборите от
предходната спортно-състезателна година.
При изготвянето на програмата за първенствата, СТК се съобразява с условията в
спортните зали. (Нар. – чл.1.4.6)

Чл.1.4.3

Отбор – участник в „А“ РХГ – мъже и жени се задължава да има поне един отбор –
подрастващи във възрастовите групи до 10, 11 или 12 год., в пола, с който участва в
първенството. При неизпълнение на това изискване, хандбалния клуб се наказва с
отнемане на 6 (шест) точки от актива му в “А“ РХГ.

Чл.1.4.4

Ако отбор, получил правото и потвърдил участието си в „А” РХГ – мъже и жени, се
откаже преди началото на състезанията в групата, му се отнема депозитната вноска и се
прилагат допълнителни санкции. На негово място се включва отборът на последващо
място от квалификационния турнир (срещи) за попълване на „А” РХГ.

Чл.1.4.5

Срещите от „А” РХГ – мъже и жени, вкл. „супер-финала” се играят в спортни зали,
притежаващи лиценз „А” и „Б”.

Чл.1.4.6

Срещите от „А” РХГ – мъже и жени се играят при минимална температура в залите от
14 °С. Клубът-домакин следва да потвърди готовността си да покрие това изискване. В
противен случай се прилага разпоредбите на ПССД (чл. 5.1.10).

Чл.1.4.7

В състезанията от „А” РХГ – мъже и жени, хандбалният клуб - домакин на проявата, се
задължава да осигури необходимата времеизмервателна (електронно табло) и аудиоапаратура, както и да представи лицензирани секретар/времеизмервач и подготвен
информатор. В противен случай се прилагат санкции съгласно ДП

Чл.1.4.8

Срещите от „А” РХГ – мъже и жени се играят предимно в неработни дни, като изключения
(участие в състезания от МСК, лагер-сборове и прояви на нац.отбори и др.) се допускат
само след решения на СТК.

Чл.1.4.9

Не се допуска се даден отбор – участник в „А” РХГ за мъже или жени да играе повече
от една среща на ден.

Чл.1.4.10

Допуска се да се изиграят две срещи в два последователни почивни дни, при
писменото съгласие и на двата участващи отбора.
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Чл.2 „Б” РЕПУБЛИКАНСКИ ХАНДБАЛНИ ГРУПИ /”Б” РХГ/ - МЪЖЕ И ЖЕНИ
Чл.2.1

Състав на групите

Чл.2.1.1

Определя се в зависимост от подадените заявки за участие, като във всеки един от
Зоналните съюзи по хандбал (ЗСХ) се сформират групи на зонален принцип за мъже и
жени със следните наименования: „Б” РХГ „Витоша”, „Б” РХГ „Мизия”, „Б” РХГ „Тракия” и
„Б” РХГ „Черно море”.

Чл.2.1.1.1

Не се допуска сформиране на група от 2 (два) отбора.

Чл.2.1.2

Ако в дадена зона има по-малко от три отбора за мъже и жени, то тези отбори, след
подадено заявление, могат да бъдат включени в група на съседна зона. За това следва
да има решение на СТК.

Чл.2.2

Система за провеждане на първенствата

Чл.2.2.1

В зависимост от броя на участващите отбори се играе по системата “всеки срещу
всеки” най-малко в два тура – на разменено гостуване или в турнири по програма,
съставена от ЗСХ.

Чл.2.2.2

Отборите, класирали се на първо място в отделните „Б” РХГ при мъжете и жените
добиват право да участват в квалификационен турнир за „А” РХГ (виж Нар.- чл.1.2.5).

Чл.2.2.2.1

Финалният турнир /срещи/ се провежда в периода през месец май 2018 год., като
мястото, системата на провеждане и програмата му се утвърждават от СТК.

Чл.2.3

Право на участие

Чл.2.3.1

В „Б” РХГ могат да участват редовно картотекирани състезатели/к/и родени до 31
декември 2003 г.

Чл.2.3.2

Участието на подрастващи състезател/к/и в „Б” РХГ не се счита като участие в трета
възрастова група.

Чл.2.3.3

В срещите от „Б” РХГ – мъже и жени в един отбор могат да бъдат записани и да играят
най-много 16 (шестнадесет) и най-малко 10 (десет) състезатели/к/и, както и най-много 4
(четири) и най-малко 1 (едно) официални лица. Отбор, който се яви с по-малко от 10
(десет) състезател/к/и или без официално лице при започване на срещата, не се
допуска до участие и губи дадената среща със служебен резултат – 0:10.
Не може едно и също лице да бъде записано в протокола едновременно като
състезател и официално лице.

Чл.2.4

Специални изисквания

Чл.2.4.1

Указанията на ЗСХ за провеждане на първенствата в „Б” РХГ с посочени условия,
срокове, системи на игра и програми се изготвят от изп.секретари на ЗСХ и се приемат
от зоналните съвети (ЗС). Същите се утвърждават от СТК преди началото на
състезанията в групите.

Чл.2.4.2

В състезанията от „Б” РХГ - мъже и жени, хандбалният клуб - домакин на проявата, се
задължава да осигури и представи лицензирани секретар/времеизмервач. В противен
случай се прилагат санкции съгласно ДП.

Чл.3

ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ

Чл.3.1

Спортно-състезателната година по плажен хандбал обхваща периода 15
2017 г. – 14 август 2018 г.

Чл.3.2

Държавните първенства /ДП/ по плажен хандбал за спортно-състезателната
2017/2018 г. за мъже, жени, юноши и девойки се провеждат по Регламент за

август
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провеждането на Държавните първенства и турнири. Провеждането им и се
администрират от БФ Хандбал – Комисията по плажен хандбал (КПХ), Спортнотехническата комисия (СТК) и Националната съдийска колегия по хандбал (НСКХ).
Чл.3.3

Държавните първенства по плажен хандбал в България и турнира „Купа
България“ се провеждат по правилата на „Спортно-състезателен правилник по
плажен хандбал” на Международната федерация по хандбал (IHF) и „Регламент за
провеждане на държавните първенства по плажен хандбал”, утвърден от УС на БФХ
(виж сайта на БФХ).

Чл.4

ПОДРАСТВАЩИ

Чл.4.1

Възрастови групи (М – мъжки пол, Ж – женски пол)

Чл.4.1.1

Младежи/Девойки

– М/Ж 19 – родените през 1999, 2000 и 2001 г.

Чл.4.1.2

Юноши/Девойки старша възраст

– М/Ж 16 – родените през 2002 и 2003 г.

Чл.4.1.3

Юноши/Девойки младша възраст

– М/Ж 14 – родените през 2004 и 2005 г.

Чл.4.1.4

Момчета/Момичета

– М/Ж 12 – родените през 2006 г.

Чл.4.1.5

Момчета/Момичета

– М/Ж 11 – родените през 2007 г.

Чл.4.1.6

Мини хандбал Момчета/Момичета

– М/Ж 10 – родените след 2008 г.

Чл.4.2

Система за провеждане на първенствата

Чл.4.2.1

Зонални първенства (ЗП)

Чл.4.2.1.1

Провеждат се в ЗСХ „Витоша”, „Мизия”,
администрирането им се осъществява от ЗСХ.

Чл.4.2.1.2

Участват отборите от ХК подали заявки в следните срокове:

младежи/девойки
- М/Ж19

юноши/девойки старша възраст
- М/Ж16

юноши/девойки младша възраст
- М/Ж14

момчета/момичета до 12 години
- М/Ж12

момчета/момичета до 11 години
- М/Ж11

момчета/момичета до 10 години
- М/Ж10

„Тракия”

и

„Черно

море”,

като

– до 15 септември;
– до 15 септември;
– до 15 септември;
– до 01 октомври;
– до 01 октомври;
– до 31 октомври;

След подаване на заявките СТК определя по колко зонални групи и с по колко отбора
ще бъдат за всяка възраст и пол. Разпределението на отборите става на териториален
принцип, като в зонално първенство се провежда с минимум 3 участващи отбора, като
по възможност групите са с равен брой отбори.
Чл.4.2.1.3

В зоналните първенства се играе „всеки срещу всеки” по програми, изготвени от
изп.секретари на ЗСХ, приети от зоналните съвети (ЗС) и утвърдени от СТК. За
организацията и свързаните с тях спортно-техническите въпроси отговарят
изп.секретари.

Чл.4.2.1.4

Срещите в зоналните първенства за подрастващи се провеждат в спортни зали и на
открити площадки с изкуствена материя, лицензирани от съответния ЗСХ. Забраняват
се срещи на асфалтови площадки (изключения се правят, там където няма други
алтернативи).

Чл.4.2.1.5

Всеки един отбор от дадена възрастова група и пол следва да изиграе най-малко 8
(осем) срещи в съответното зонално първенство.
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Чл.4.2.1.6

В първенствата до 10 год., отборите момичетата и момчетата играят в отделни
първенства. Състезанията се провеждат съгласно Регламента за провеждане на
състезания по мини хандбал 2017-18.

Чл.4.2.1.7

Състезанията от всички етапи на зоналните първенства се провеждат предимно в
неработни (неучебни) дни.

Чл.4.2.2

Зонални финали (ЗФ)

Чл.4.2.2.1

След изиграването на срещите от зоналното първенство, отборите заели до шесто
място добиват право на участие в зонален финал.
Общо Събрание на ЗСХ взема решение за начина и системата на провеждане на
зоналния финал, като тези срещите са извън задължителният брой, посочен в чл.
4.2.1.5

Чл.4.2.2.2

Срещите в зоналните финали за подрастващи се провеждат в спортни зали,
лицензирани от съответния ЗСХ по решение на ЗС.

Чл.4.2.2.3

Заелият първо място отбор в зоналния финал е зонален първенец. Отборите, заели
призови места в зоналните финали за момичета и момчета до 10, 11 и 12 год.
получават медали.

Чл.4.2.3

Квалификации за държавни финали (КДФ)

Чл.4.2.3.1

За попълване броя на участващите отбори в държавните финали и в зависимост от
класирането на домакина в зоналните финали, се провеждат квалификационни
състезания за останалите свободни места. Право на участие в квалификациите имат
отборите, заели местата от второ до шесто в зоналните финали.

Чл.4.2.3.2

Сроковете за потвърждаване участието в Държавните финали и в квалификациите за
държавните финали са както следва:
 младежи/девойки
 юноши/девойки старша възраст
 юноши/девойки младша възраст
 момчета/момичета до 12 години
 момчета/момичета до 11 години

- М/Ж19
- М/Ж16
- М/Ж14
- М/Ж12
- М/Ж11

– до 05 април;
– до 30 април;
– до 28 май;
– до 30 април;
– до 05 април;

Чл.4.2.3.3

В зависимост от броя на кандидатстващите отбори СТК определя системата, датите и
мястото на провеждане на квалификационните турнири (срещи). При определяне
системата за игра, предимство имат отборите класиралите се на по-предно място в
зоналните финали.

Чл.4.2.3.4

Срещите в квалификационните турнири се провеждат само в лицензирани от БФХ
спортни зали. Срещите се провеждат минимум 10 (десет) дни преди датите за
провеждане на Държавните финали.

Чл.4.2.3.5

Класирането в квалификационните състезания важи и за крайното класиране на
отборите в Държавното първенство след 9-то място.

Чл.4.2.4

Държавни финали (ДФ)

Чл.4.2.4.2

В държавните финали за М/Ж 19, М/Ж 16, М/Ж 14 и М/Ж 12 участват 8 отбора –
първенците от зоналните първенства и домакина на ДФ, като останалите свободни
места се запълват след изиграване на квалификационните турнири.
Държавните финали за младежи и девойки до 19 год., както и юноши и девойки
старша възраст (М/Ж 16) се провеждат в четири дни, докато в останалите
възрасти – в тридневни турнири.
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Чл.4.2.4.2.1

Държавен финал за момичета и момчета до 11 год. се провежда при наличие на
минимум 8 подадени заявки за участие. Участниците във финалния турнир могат да
бъдат и по-голям брой, като СТК определя системата за провеждане на Държавния
финал.

Чл.4.2.4.3

Заявки за домакинство на финалните турнири с приложена оферта, включваща
стойност на нощувка, състояние на спортна база (зала, игрище), комуникации между
местата за настаняване, хранене и игра, както и други подробности, свързани с
организацията на състезанията, се подават най-късно до 20 декември 2017 г. (виж
Нар.- чл.13.2.3.1).

Чл.4.2.4.4

СТК утвърждава домакините на финалните турнири най-късно до 15 януари 2018 г.,
като се съобразява с предложените от ХК условия. Ако няма постъпили заявки в
указания срок или има впоследствие отказ от възложено вече домакинство, СТК
определя мястото за провеждане на турнира.

Чл.4.2.4.5

Домакинът на Държавния финал се класира по право, но той е задължен да играе във
всички етапи на първенството, предшестващи държавните финали. В противен случай
се лишава от домакинство и спрямо него се прилагат санкциите, предвидени в
настоящата Наредба и ПССД.

Чл.4.2.4.6

Домакинът на Държавния финал се задължава да проведе официално откриване и
закриване на проявата, да осигури нощувки за дъжностните лица, както и да осигури
награди, съгласно ПССД – чл. 9.6.
Състезателите и официалните лица на отборите се представят преди първата среща
на отбора, както и преди всяка от финалните срещи за разпределение на местата.
При неизпълнение на задълженията си, клубът-домакин не получава субсидията за
организатор от БФХ.

Чл.4.2.4.7

Отборите, постигнали класиране до четвърто място се задължават да присъстват на
закриването на турнира и награждаването на призьорите.

Чл.4.2.4.8

Хандбален клуб определен да организира ДФ, но отказал домакинството преди
началото на състезанията (виж ПССД – чл. 8.8), се санкционира съгласно ДП, а отборът
му от същата възрастова група и пол не получава точки от Системата за финансиране.

Чл.4.2.4.9

Държавните финали се провеждат, както следва:
 младежи
 девойки
 юноши старша възраст
 девойки старша възраст
 юноши младша възраст
 девойки младша възраст
 момчета до 12 години
 момичета до 12 години
 момчета до 11 години
 момичета до 11 години

- М19
- Ж19
- М16
- Ж16
- М14
- Ж14
- М12
- Ж12
- М11
- Ж11

– 26-29 април;
– 26-29 април
– 24-27 май;
– 24-27 май;
– 15-17 юни;
– 15-17 юни;
– 18-20 май;
– 18-20 май;
– 20-22 април;
– 20-22 април.

В зависимост от проявите на националните отбори или тези – на МОН, както и при
форсмажорни обстоятелства е възможно СТК да извърши промени в термините за
провеждане на ДФ.
Чл.4.2.4.10

Всички ХК с отбори – участници в ДФ следва в указан от СТК срок преди началото на
състезанията да потвърдят или откажат участието си. В противен случай местата им се
заемат последващите отбори от квалификациите, а към тях се прилагат разпоредбите
на ДП

Чл.4.2.4.11

Жребият за държавните финали се тегли от СТК на предварително обявено място или
от делегата на турнира на техническата конференция (при положение, че се провежда
такава). При положение, че програмата се тегли предварително, тя се разработва и

10
публикува в сайта или бюлетина на БФХ най-късно пет дни преди началото на
съответния турнир.
Чл.4.2.4.11.1

Домакинът на Държавния финал има право да избере своята група и позиция в нея
предварително, но не по късно от 10 дни преди проявата, като го заяви писмено преди
тегленето на жребия.

Чл.4.2.4.11.2

Жребият се дирижира, така че в една от двете предварителни групи (”А” и ”Б”) да не
бъдат повече от два отбора – зонални първенци или първите два отбора от дадена
зона, както и при възможност – не повече от два отбора от дадена зона.
Срещите в предварителните групи се играят по системата “всеки срещу всеки”, след
което първите два отбора от групите играят за класиране на 1-4 място, а останалите за 5-8 място.
Отборите от група ”А” срещат тези от ”Б” в полуфинал “на кръст”.
Победителите играят финални срещи съответно за 1-2 и 5-6 място, а загубилите - за 3-4
и 7-8 място.

Чл.4.2.4.12

При положение, че се провежда техническа конференция, същата се провежда, както
следва:
в Държавните финали за М/Ж 19 и М/Ж 16 – от 12:00ч. в първия игрови ден;
в Държавните финали за М/Ж 14, М/Ж 12 и М/Ж 11 – от 20:00 ч. в деня,
предхождащ състезанията.
На нея, ръководителите на отборите представят на делегата документацията на
отборите си, решават се въпроси според изискванията на Наредбата, Правилника за
спортно-състезателна дейност и Състезателния правилник, както и такива – от битов и
организационен характер (Виж ПССД чл.1.3).

Чл.4.2.4.13

Срещите във финалните турнири за всички възрасти се провеждат само в лицензирани
от БФХ спортни зали, притежаващи лиценз „А” и „Б”.

Чл.4.3

Право на участие

Чл.4.3.1

Във всички етапи на държавните първенства – зонални и финални състезания, могат
да участват състезател/к/и, редовно картотекирани в съответния ЗСХ.

Чл.4.3.2

Допуска се картотекиране на неограничен брой състезател/к/и
група, както следва:
- при младежи и девойки
– М/Ж 19 – родените през
- при юноши/двойки старша възраст
– М/Ж 16 – родените през
- при юноши/девойки младша възраст – М/Ж 14 – родените през
- при момчета/момичета
– М/Ж 12 – родените през
- при момчета/момичета
– М/Ж 11 – родените през
- при момчета/момичета
– М/Ж 10 – родените през

от по-долна възрастова
2002 и 2003 г.;
2004 и 2005 г.
2006 и 2007 г.
2007 г. и по-късно;
2008 г. и по-късно;
2009 г. и по-късно;

Чл.4.3.2.1

В дадена среща, обаче, от посочения в предходния член състезатели/ки, могат да
играят най-много 4 (четири) от тях при условие, че са картотекирани и в другата – подолна възрастова група. Всеки клуб, използващ такива състезател/к/и е длъжен да
представи на делегата на срещата (турнира) картотечния списък и на по-долната
възрастова група.
Това правило не важи за младежи и девойки М/Ж 19.
За контрола по изпълнението на тези изисквания отговорност носи делегата.

Чл.4.3.2.2

Състезател/к/ите запазват правата си и в своята възрастовата група, в която са
картотекирани.

Чл.4.3.3

Разрешава се участието на състезател/к/и най-много в две възрастови групи (ПССД чл.2.9), като участието им в „А” РХГ, „Б” РХГ, Купа „България” и Купа „България-БФХ” не
се счита за трета възрастова група (виж Нар. - чл.чл.1.3.2, 2.3.2 и 5.1.4.1).

Чл.4.3.4

В една среща могат да бъдат записани и да играят най-много 16 (шестнадесет) и наймалко 10 (десет) състезатели/к/и, както и най-много 4 (четири) и най-малко 1 (едно)
официални лица.
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Чл.4.3.5

Отбор, който се яви с по-малко от 10 (десет) състезател/к/и или без официално лице
при започване на срещата, не се допуска до участие и губи дадената среща със
служебен резултат – 0:10.
Не може едно и също лице да бъде записано в протокола едновременно като
състезател и официално лице.
Изключения са възможни само по време на турнирни състезания, когато е наложена
лекарска забрана или дисциплинарно наказание.

Чл.4.4

Времетраене на срещите

възрастови групи

зонални
първенс
тва

квалификации
за държавни
финали
и национални
купи

предв.
групи

½ финали
и финали

Младежи/девойки М/Ж19
Юноши/девойки старша М/Ж16
Юноши/девойки младша М/Ж 14
Момичета/момчета М/Ж12, М/Ж11
Мини хандбал М/Ж 10

2 х 25
2 х 25
2 х 20
2 х 20
2 х 15

2 х 30
2 х 25
2 х 25
2 х 20
-

2 х 30
2 х 25
2 х 20
2 х 20
-

2 х 30*
2 х 25*
2 х 25*
2 х 20*
-

държавни финали

национал
ни купи

2 х 30
2 х 25
2 х 25
-

Забележка:

Времетраенето на полувремената е в минути, а почивката между тях – 10 минути.
При повече от една среща на ден в зоналните първенства и квалификациите,
времетраенето се намалява с по 5 минути на полувреме.
По време на Държавните финали и турнирите „Купа България-БФХ“ се играе
според посочената таблица.
* Във финалните срещи за 5-6 и 7-8 място в Държавните финали за
подрастващи се играят две полувремена по 20 (двадесет) минути.

Чл.4.5

Разрешава се всеки отбор да изиграе максимално три срещи в рамките на един ден.

Чл.4.6

Топки за игра

Чл.4.6.2

С топки размер 1 (50-52 см и 290-330 г) играят момчета М 10, М 11, М 12, момичета Ж
10, Ж 11, Ж 12, девойки младша възраст Ж 14;

Чл.4.6.3

С топки размер 2 (54-56 см и 325-375 г) играят юноши младша възраст М 14, юноши
старша възраст М16, девойки старша възраст Ж 16, девойки Ж 19, жени,

Чл.4.6.4

С топки размер 3 (58-60 см и 425-475 г) играят младежи М 19 и мъже.

Чл.4.7

Набирането на точки за финансова помощ на ХК се извършва според Системата
за финансиране на ХК от ММС, която важи за всички възрастови групи на всички нива
– зонални първенства и държавни финали (в т.ч. квалификации).
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Чл.5.

КУПА „БЪЛГАРИЯ”

Чл.5.1

Мъже и жени

Чл.5.1.1

В турнирите задължително участват отборите от „А” РХГ – мъже и жени, както и всички
желаещи отбори от ХК – участници в „Б” РХГ – мъже и жени, подали заявка в БФХ в
срок до 30 октомври 2017г.

Чл.5.1.2

Турнирите се провеждат в през м. ноември/декември 2017 и/или м. януари-април 2018 г.

Чл.5.1.3

Система за провеждане на турнира

Чл.5.1.3.1

Жребият се тегли от СТК на предварително обявено място и се дирижира, така че
първия и втория от последния шампионат да се срещнат най-рано във финала. При
среща между отбори от „А” РХГ, както и между отбори от „Б” РХГ – се тегли жребий за
домакинство. При среща между отбори от „А” РХГ и „Б” РХГ, домакин е този – от „Б”
РХГ. Участващите отбори по системата на елиминации играят до определянето на 4
отбора – полуфиналисти.
Жребият за всички кръгове се тегли според указание на СТК, като по възможност в
първия кръг, не участва досегашния носител на Купа „България”.

Чл.5.1.3.2

Полуфиналните и финалните срещи се провеждат в два последователни дни (събота и
неделя) в място, зала и при домакинство, определени от СТК.

Чл.5.1.3.3

Победителите в полуфиналните срещи играят във финал за 1-2 място, а загубилите –
за 3-4 място. Класирането на отборите след четвърто място се извършва в зависимост
от крайното класиране на отбора, който ги е елиминирал в съответния етап.

Чл.5.1.3.4

Всички срещи от турнира „Купа България” се играят в спортни зали с лицензи “А” или “Б”
на БФХ. Срещите се играят при минимална температура в залите от 14 °С. При
условие, че клубът, определен за домакин не потвърди готовността си да покрие това
изискване, домакинството се предоставя на съперника му.
В случай, че клубът, определен за домакин потвърди готовността си да покрие това
изискване, но не го изпълни, се прилагат разпоредбите на ПССД (чл. 5.1.10).

Чл.5.1.4

Право на участие

Чл.5.1.4.1

В турнирите с право на участие са само редовно картотекирани за спортносъстезателната година в БФХ и ЗСХ състезатели/ки – мъже и жени, както и неограничен
брой такива – родени до 31 декември 2003, като това не се зачита за участие в трета
възрастова група.

Чл.5.1.4.2

В една среща могат да бъдат записани и да играят най-много 16 (шестнадесет) и наймалко 10 (десет) състезатели/к/и, както и най-много 4 (четири) и най-малко 1 (едно)
официални лица.

Чл.5.1.4.3

Отбор, който се яви с по-малко от 10 (десет) състезател/к/и или без официално лице
при започване на срещата, не се допуска до участие и губи дадената среща със
служебен резултат – 0:10.
Не може едно и също лице да бъде записано в протокола едновременно като
състезател и официално лице.

Чл.5.2.

Участието в турнира се точкува съгласно Системата за финансиране на ХК от
ММС.
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Чл.6.

КУПА „БЪЛГАРИЯ – БФХ”

Чл.6.1

Младежи/девойки М/Ж 19, Юноши/девойки
юноши/девойки младша възраст М/Ж 14.

Чл.6.1.1

Участват редовно картотекираните отбори от ХК в страната за юноши/девойки старша и
младша възраст на съответната възрастова група – всички след подадена заявка до 15
октомври 2017 г.

Чл.6.1.2

Турнирите се провеждат в два дни през м.м.декември 2017 – април 2018 г.

Чл.6.1.3

Системи за провеждане

Чл.6.1.3.1

Финалните турнири се провеждат с 4 (четири) отбора, като в зависимост от броя на
заявилите участие, СТК определя броя на предварителните кръгове и времето за
провеждане на квалификационните срещи.

Чл.6.1.3.3

Във финалните турнири отборите играят „всеки срещу всеки“, като първия ден и
четирите отбора играят по две срещи. Класирането на отборите след четвърто място
се извършва в зависимост от крайното класиране на отбора, който ги е елиминирал в
съответния етап.

Чл.6.1.3.4

При определени обстоятелства, условия и заявки, СТК може да промени броя на
финалистите, системата за провеждане на турнира и времетраенето на срещите.

Чл.6.1.4

Времетраенето на срещите е съгласно 4.4 от настоящата Наредба.

Чл.6.1.5

Право на участие.

Чл.6.1.5.1

В турнирите за Купа „България-БФХ” участват без ограничения редовно картотекирани
състезател/к/и в съответния ХК за спортно-състезателната 2017/2018г.:
за младежи/девойки
– родени през 1999-2004 г.;
за юноши/девойки старша възраст – родени през 2002-2006 г.;
за юноши/девойки младша възраст – родени през 2004-2007 г.

Чл.6.1.5.2

В В една среща могат да бъдат записани и да играят най-много 16 (шестнадесет) и наймалко 10 (десет) състезатели/к/и, както и най-много 4 (четири) и най-малко 1 (едно)
официални лица.

Чл.6.1.5.3

Отбор, който се яви с по-малко от 10 (десет) състезател/к/и или без официално лице
при започване на срещата, не се допуска до участие и губи дадената среща със
служебен резултат – 0:10.
Не може едно и също лице да бъде записано в протокола едновременно като
състезател и официално лице.

Чл.6.2.

Участието в турнира се точкува съгласно Системата за финансиране на ХК от ММС.

Чл.7.

ТРАДИЦИОННИ ТУРНИРИ

Чл.7.1

Турнир за ветерани - мъже/жени
Участват отбори по регламент и заявка.
Организатор: БФ Хандбал.

Чл.7.2

Турнир за Купа „Д.Гурбалов” – за юноши младша възраст М 14 и юноши старша
възраст М 16
Провежда се в Бургас през м. април 2018 г.
Организатори – ХК „Фрегата” и Община Бургас.

Чл.7.3

Турнир за Купа „Панагюрище” – за девойки младша възраст Ж 14 и девойки старша
възраст Ж 16
Провежда се в Панагюрище през м.май 2017 г.
Организатори – ХК „Панагюрище” и Община Панагюрище.

старша

възраст

М/Ж

16

и
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Чл.7.4

Турнир - мемориал „Евгени Китанчев” – турнир по мини-хандбал
Провежда се във Варна.
Организатор ХК „Спартак” Варна. Участват подалите заявка отбори.

Чл.7.5

Детски турнир за купа „Раховец-млади таланти” – момчета и момичета М/Ж 12.
Провежда се в Горна Оряховица на 31.03. – 01.04.2018г. (събота и неделя)
Организатор ХК „Раховец-2008” Горна Оряховица

Чл.7.6

Турнир „Да се срещнат най-добрите“ – момчета и момичета М/Ж 12 или юноши и
девойки младша възраст М/Ж 14.
Турнирът се провежда по регламент.
Организатор БФ Хандбал. Участват сборни отбори от четирите ЗСХ.

Чл.8.

ПРАВОМОЩИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Чл.8.1

Всички срещи от първенствата във вътрешния спортен календар на БФХ се
играят съгласно Състезателния правилник на Международната федерация по
хандбал (IHF), като се ръководят и обслужват от правоспособни съдии, делегати и
длъжностни лица.

Чл.8.2

Делегатът е представител на Българската федерация по хандбал (БФХ) или на
Зоналния съюз по хандбал (ЗСХ) в състезания от Вътрешния спортен календар (ВСК)
със съответните правомощия, съгласно настоящата Наредба, Правилника за спортносъстезателна дейност (ПССД), Дисциплинарния правилник (ДП), Правилника за
дейността на делегата (ПДД) и други нормативни документи на БФХ.

Чл.8.3

Съдиите и помощния съдийски апарат – секретари и времеизмервачи обслужват
състезанията съгласно изискванията на Състезателния правилник (СП), Правилника
за статута и дейността на съдиите (ПСДС) и другите нормативните документи на БФХ.

Чл.8.4

Ежегодно – преди началото на спортно-състезателната година, всички делегати и
съдии се лицензират в БФХ или ЗСХ. След участие в нарочни семинари за лиценз
„А” или „Б” и успешно покриване на тестове по теоретична и практическа подготовка, те
получават от БФХ (ЗСХ) лиценз за съответната спортно-състезателна година.

Чл.8.4.1

Лицензирането се извършва в периода 01 юни-30 септември по указание на НСКХ.

Чл.8.4.2

На основание устройствените правилници и нарочни указания, в срок до 30 юли ЗСХ
предлагат в НСКХ, листи на делегати и съдии получили лиценз „Б” за новата спортносъстезателна година, които през м.м.август/септември могат да се явят на семинар за
получаване на лиценз „А”.
Не лицензирани в ЗСХ делегати и съдии са без права за съответната спортносъстезателна година.

Чл.8.4.3

Делегати и съдии, които имат финансови задължения или неплатени глоби по
нормативните документи на БФХ, не се лицензират за съответната спортносъстезателна година.

Чл.8.4.4

Делегатите и съдиите за „А” РХГ се утвърждават от УС на БФХ преди началото на
спортно-състезателната година.

Чл.8.5

На регистрация и лицензиране в ЗСХ подлежат и всички секретари и
времеизмервачи, обслужващи състезанията от Вътрешния спортен календар (ВСК).

Чл.8.6

Правомощията на главния ръководител (представител на БФХ) се определят от
УС на БФХ.
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Чл.9. НАЗНАЧЕНИЯ
Чл.9.1

Назначенията на делегатите и съдиите за отделните срещи или турнири се
извършват чрез официалния бюлетин на БФХ, официалния сайт на БФХ или „он-лайн” чрез личната им електронна поща /e-mail/. Допуска се и назначение чрез SMS от
служебен телефон на БФХ или на председателя на НСКХ. Делегатите и съдиите са
длъжни при невъзможност да изпълнят задължението си, да го откажат в 5-дневен срок
след получаването му/публикуването му в бюлетина на БФХ.

Чл.9.2

В националните групи, турнири, квалификации и финали назначенията се
извършват:
 главен ръководител
– от ръководството на БФХ;
 делегати и съдии
– от НСКХ;
 секретар/времеизмервач
– от ХК – домакин на състезанието;
 обслужващ персонал
– от ХК – домакин на състезанието;

Чл.9.3

В зоналните първенства назначенията се извършват:
 главен ръководител
– от ръководството на ЗСХ;
 делегат
– от Изп.секретар на ЗСХ;
 съдии
– от ЗСКХ;
 секретар/времеизмервач
– от ХК – домакин на състезанието;
 обслужващ персонал
– от ХК – домакин на състезанието.

Чл.9.3.1

За назначенията в зоналните първенства и финали следва своевременно да бъде
уведомен Изп.секретар на съответния ЗСХ.

Чл.10.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10.1

Задълженията на делегата се определят от Правилника за дейността на делегата
(виж сайта на БФХ), а на съдиите и помощния съдийски апарат – от Състезателния
правилник и ПССД.

Чл.10.2

Не се допуска делегати и съдии да ръководят в един ден срещи или турнири в
две различни населени места. Ако това е наложително, независимо от ранга на
състезанията, може да стане само с разрешението на председателя на НСКХ и то при
спазване изискванията на настоящата Наредба. Случаят се отбелязва в доклада
(протокола) на съответната проява.

Чл.10.3

При предварителна заявка от отбор-гост на дадена среща или турнир, отборът-домакин
е длъжен да осигури места в залата за привържениците на гостуващият отбор.
Заявката за места в залата от отбора гост не може да нахвърля 30% от капацитета на
залата. Ако входът на спортното събитие е платен, привържениците на отбора-гост
заплащат същата цена на билетите, каквато е за зрителите на домакините.

Чл.10.4

Отбор-домакин на среща от „А” РХГ е длъжен да осигури паркоместа за превозното
средство/средства на отбора-гост, както и на длъжностните лица (съдии и делегати).
Гостуващият отбор е длъжен да информира за това организаторите на проявата 7 дни
преди датата на провеждането и. Това правило не важи за превозни средства на
привържениците на отбора-гост.
При нанесени материални щети на горепосочените превозни средства по време на
престоя им, клубът се санкционира съгласно Дисциплинарния правилник.
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Чл.11.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.1

БФ Хандбал чрез своите помощни органи - комисии и зонални съюзи по хандбал,
администрира държавните първенства за мъже и жени, юноши и девойки, момчета и
момичета - квалификации и финали, националните купи за всички възрастови групи,
както и други прояви, включени в спортния календар на федерацията.

Чл.11.1.1

Администрирането на първенствата в „Б” РХГ „Витоша”, „Мизия”, „Тракия”, „Черно
море” и зоналните първенства се осъществява от съответните ЗСХ.

Чл.11.1.2

Когато се налага, БФХ и ЗСХ си запазват правото да правят корекции в програмите на
първенствата и турнирите, които администрират.

Чл.11.2

Сроковете за потвърждаване участието в републиканските групи и държавните
първенства (в т.ч. и зоналните първенства) са следните:
 мъже/жени - „А” РХГ
- до 25 август 2017 г.
 мъже/жени - „Б” РХГ
- до 25 септември 2017 г.
 младежи/девойки
- М/Ж19
– до 15 септември 2017 г.;
 юноши/девойки старша възраст
- М/Ж16
– до 15 септември 2017 г.;
 юноши/девойки младша възраст
- М/Ж14
– до 15 септември 2017 г.;
 момчета/момичета до 12 години
- М/Ж12
– до 01 октомври 2017 г.;
 момчета/момичета до 11 години
- М/Ж11
– до 01 октомври 2017 г.;
 момчета/момичета до 10 години
- М/Ж10
– до 31 октомври 2017 г.;

Чл.11.3

Отбор, който съгласно Дисциплинарния правилник е лишен от домакинство, може
да играе срещите си извън територията на населеното си място на разстояние не помалко 50 км, по възможност в посока на противниковия отбор. Само със съгласието на
гостуващия отбор срещата може да се проведе и в населено място на разстояние помалко от 50 км.

Чл.11.3.1

Окончателно решение за мястото на провеждане на срещата взема СТК.

Чл.11.4

Във всички срещи от първенствата на „А” РХГ и турнира „Купа България” –
мъже/жени, както и във финалните турнири за подрастващи, трябва да има осигурена
лицензирана охрана. В срещите от „А” РХГ и турнира „Купа България”, клубът-домакин
е длъжен да подсигури минимум един охранител, като в определени срещи по
препоръка на БФХ, броя им трябва да бъде увеличен.
Охранителите са задължени да присъстват в залата 30 минути преди началото на
срещата, по време на цялата среща, а напускането им след нея става след
съгласуването с делегата.

Чл.11.4.1

При липса на осигурена от организатора охрана в „А” РХГ и Купа „България” –
мъже/жени, ХК – домакин на проявата се. глобява съгласно ДП, а във финалния турнир
за подрастващи размера на глобата на ХК – домакин е за всеки ден без охрана.

Чл.11.4.2

Служителите от охраната следва да се представят преди срещите на делегата на БФХ
с документ, удостоверяващ назначението им от съответната охранителна фирма
(изключение – служителите на МВР).

Чл.11.5

БФХ определя следните допълнителни административни такси:
 заявление за промяна или прекратяване на членство:
- мъже/жени в трансферните периоди
- мъже/жени в извънтрансферните периоди
- подрастващи
- запитване за състезател към друга федерация

-

20 лв
30 лв
10 лв
20 лв
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 заявление/споразумение за промяна датата на среща определена в програмата,
при оставащи по-малко от 30 дни преди срещата:
- мъже/жени в „А” РХГ
- 300 лв
- мъже/жени в Купа „България”
- 100 лв
 такса за жалби и контестации:
- мъже/жени в „А” РХГ или Купа „България”
- 300 лв
- мъже/жени в „Б” РХГ
- 150 лв
- подрастващи в различните етапи на ДП или Купа „България-БФХ”
- 100 лв
 такса за свикване на Арбитражна комисия
- 350 лв
Чл.11.6

Видеозаснемане на срещи от първенствата.

Чл.11.6.1

Хандбалните клубове – домакини на срещи от „А” РХГ и Купа „България” – мъже/жени
се задължават да заснемат без прекъсване на видеокасета или DVD всяка среща
определена от СТК (маркирана със знака „”), от представянето на отборите до
приключването на мача и напускането им на терена.
Всички определени записи трябва да бъде предоставени в БФХ в срок до една седмица
след приключване на срещата, ако не е допълнително указан друг срок. В противен
случай хандбалния клуб се глобява съгласно ДП, а при Супер-финал в „А” РХГ, както и
при финала за Купа „България” – се дисквалифицират.
Видеоматериалът се пази до края на първенството.
По възможност срещите се излъчват на живо по интернет.

Чл.11.6.2

Всички финални срещи за 1–2 и 3–4 място във финалните турнири от държавните
първенства за подрастващи се заснемат от домакина–организатор и се предоставят в
БФХ (виж Нар. - чл.12.8).

Чл.11.6.3

ХК подал жалба за определена среща, може да предостави собствена касета или DVD
със запис от контестираната проява.

Чл.11.7

Преди започване и след завършване на дадена среща, под контрола на делегата и
съдиите, отборите се поздравяват.
Капитаните на двата отбора се ръкуват и със съдиите, а те от своя страна – с
официалните лица на двата отбора.

Чл.11.8

Преди началото на всяка среща, в дух на „феър-плей”, информаторът е
задължен да се обърне към зрителите по радиоуредбата със следния текст:
“Уважаеми зрители, за да осигурим честни условия за игра на всички състезатели,
официални лица и съдии и в интерес на хандбала, ние любезно ви молим вас –
зрителите, да подкрепяте вашият отбор чрез позитивни прояви, да демонстрирате
добри обноски и да покажете позитивно отношение към всички участници и зрители!
Благодарим ви!”

Чл.11.9

Не се разрешава тютюнопушене в спортните зали, а от длъжностни и официални
лица - и при провеждане хандбални срещи на открито, в района на зоната за смяна.
Нарушителите се санкционират съгласно ДП.

Чл.11.10

Спортно-състезателната година обхваща периода от 01 август до 31 юли, а за
плажния хандбал – от 01 октомври до 30 септември.

Чл.11.11

В зависимост от заповедите и разпорежданията на Министъра на образованието
и науката относно датите за провеждане на матури и изпити, както и за учебни и
неучебни дни през 2017 г. са възможни корекции и в термините за провеждане проявите
за подрастващи.

Чл.11.12

Информационно-обзорният бюлетин на БФХ е официалното средство за
информация и комуникация с ХК, служебни лица и функционери обслужващи
Вътрешния спортен календар на БФХ. Възможно е в някои случаи информацията да
бъде доставена писмено – на хартиен носител или чрез SMS.

18
Чл.11.13

Във връзка с промените в Състезателните правила и в частност Правило 4:11
(контузия на състезател), в администрираните от БФ Хандбал състезания, същото се
прилага само в „А” РХГ – мъже и жени, както и турнира „Купа България”.

Чл.12.

РАЗПОРЕДБИ ПРИ КАРТОТЕКИРАНЕ

Чл.12.1

Картотекирането на отборите в А „РХГ” се извършва чрез картотечни карти и
попълване на бланка, заверена чрез подпис и печат от клуба. Картотекирането се
осъществява по ред и начин, указан от БФХ.
Картотекирането за зоналните първенства/групи се извършва в ЗСХ – във всички
случаи органът извършващ картотекирането на ХК, състезатели, треньори и
функционери предоставя данните в Единния картотечен регистър на БФХ.

Чл.12.1.1

Картотекирането се извършва в следните периоди:
 - в БФХ –
съгласно допълнителни указания на БФХ.
 - в ЗСХ –
съгласно допълнителни указания на съответния Зонален съвет.

Чл.12.1.2

През цялата спортно-състезателна година могат да бъдат картотекирани само
собствени състезатели/ки и такива – спазили изискванията на Правилника за
състезателни права и членство (ПСПЧ) и Трансферния правилник (ТП).

Чл.12.1.3

Разрешава се хандбален клуб да картотекира и участва с повече от един отбор в
зонално първенство. В Държавния финал, хандбалния клуб може да вземе участие и с
двата си отбора, при положение, че се класират.

Чл.12.1.4

Когато хандбален клуб участва едновременно със свои отбори в една или в две от
групите („А” РХГ, „Б” РХГ, национални или зонални), преминаването на собствените му
състезател/к/и от единия отбор в другия, може да стане еднократно през спортносъстезателната година независимо от периода, но само чрез органа администриращ
съответната група – БФХ или ЗСХ.

Чл.12.2.

При картотекирането на състезателите от националните групи за мъже и жени,
задължително се представят всички актуални документи, описани в Правилника за
спортно-състезателна дейност по хандбал (чл.чл.2.4-6).

Чл.12.2.1

Ежегодно се представят и копия на договорите на състезателите със съответния ХК с
гриф „Вярно с оригинала” с печат, подпис и името на заверяващия от ХК.

Чл.12.2.2

Всички други разпоредби и изисквания, касаещи редовността на състезател/к/ите
подлежащи на картотекиране са обект на ПССД, ПСПЧ и ТП.

Чл.12.3

Картотекират се и всички състезател/к/и за подрастващи от отборите на ХК,
съгласно изискванията на ПССД - чл.чл.2.4-6.

Чл.12.3.1

Картотекирането се извършва от изпълнителните секретари на ЗСХ „Витоша”, „Мизия”,
„Тракия” и „Черно море” съгласно допълнителни указания на съответния ЗСХ.

Чл.12.3.2

При картотекирането на отборите, възрастта на състезателите се удостоверява, както
следва:
●
до навършване на 14 години – с акт за раждане (оригинал) и ученическа
лична карта или международен паспорт;
●
след навършване на 14 години и 1 месец – с лична карта или
международен паспорт.

Чл.12.3.3

Отборите за момичета и момчета до 10 год. играят в зоналните първенства през
есенния полусезон само с картотечен списък, а през пролетния полусезон – и с
изработена картотечна карта.

Чл.12.4

Картотекират се по специален образец на БФХ и официалните лица, които
придружават отборите и вземат пряко участие в провеждането на срещите.
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Чл.12.4.1

Официални лица в един отбор при провеждане на дадена среща са: ръководител
(отговорник) на отбора, треньори, методист, медицинско лице (лекар, физиотерапевт,
масажист).

Чл.12.4.2

Съгласно Състезателния правилник, по време на една среща на резервната скамейка
могат да седят само редовно картотекираните официални лица, но не повече от общо
до 4 души. Съответно те трябва да носят отличителни знаци „баджове” с буквите „А”,
„B”, „С” и „D”.

Чл.12.5

Картотечните карти задължително се ламинират.

Чл.12.6

Състезатели и официални лица, които имат задължения или неплатени глоби
по нормативните документи на БФХ (Наредба, ПССД, ПСПЧ, ТП, ДП и др.) не се
картотекират и/или лицензират за съответната спортно-състезателна година до
погасяване на задълженията им.

Чл.12.6.1

Ако задълженията не бъдат изплатени до 1 (един) месец от налагането им, то те се
удържат от депозитната вноска на съответния хандбален клуб.

Чл.12.7

Определят се следните такси за картотекиране или лицензиране през спортносъстезателната 2017/18 г:









„А” РХГ - мъже/жени
„Б” РХГ - мъже/жени
подрастващи
официални лица (виж ПССД – чл.2.7.2)
делегати и съдии - лиценз „А” (виж Нар.- чл.8.4)
делегати и съдии - лиценз „Б” (виж Нар.- чл.8.4)
секретари/времеизмервачи (виж Нар.- чл.8.5)
играещи чуждестранни състезатели

-

15 лв
10 лв
3 лв
10 лв
50 лв
10 лв
10 лв
30 лв

Чл.12.7.1

За състезател/к/и, играещи в две или три /вкл. „Б” РХГ/ възрастови групи се заплаща
картотечна такса за всяка възраст поотделно. Тези състезател/к/и следва да бъдат
вписани във всеки един от картотечните списъци за съответната възрастова група.

Чл.12.7.2

Делегати и съдии с последователни лицензи „Б” и „А” заплащат поотделно
картотечните такси – съответно в ЗСХ и в БФХ.

Чл.12.8

При картотекиране всеки отбор внася такса правоучастие и гаранционен депозит
за съответната спортно-състезателна година.

Чл.12.8.1

Такса правоучастие:
 в „А” РХГ - мъже/жени
 в „Б” РХГ - мъже/жени
 в подрастващи

-

200 лв
50 лв
20 лв

Гаранционен депозит:
 в „А” РХГ – мъже/жени
 в „Б” РХГ – мъже/жени
 в подрастващи

-

600 лв
100 лв
50 лв

Чл.12.8.2

Чл.12.8.2.1

Гаранционният депозит на отборите, картотекирани в БФХ или ЗСХ трябва да достига
пълния си размер преди началото на всеки полусезон.

Чл.12.8.3

Депозитни суми се внасят от отбори, които дебютират в дадено първенство за отделна
възрастова или републиканска група от спортно – състезателната 2017/18 г. или за
отбори, на които им е отнет депозита през 2016/17 г.

Чл.12.8.4

След завършване на първенствата, гаранционният депозит остава в БФХ или в ЗСХ за
следващата спортно-състезателна година при условие, че ХК продължава участието си
в същата възраст и пол.

Чл.12.8.4.1

В случай, че даден хандбален клуб дължи неизплатени глоби или има други финансови
задължения към БФХ, то те се удържат от депозитната вноска, която се възстановява
от съответния ХК до пълния й размер за новото първенство (виж ПССД - чл.7.6).
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Чл.12.8.4.2

Хандбален клуб, не внесъл определените депозити в посочените срокове не се допуска
до участие в първенствата.

Чл.12.8.5

Не се възстановява депозита на отбор, който е нарушил изискванията по Наредбата
(виж ПССД - чл.7.6).

Чл.12.9

Картотекирането на всички отбори, състезатели, официални и длъжностни лица,
се извършва задължително след представяне на платежен документ.

Чл.13.

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13.1

Финансови и организационни разходи в „А” РХГ, „Б” РХГ и Купа „България” за
мъже/жени:

Чл.13.1.1

Всички разходи (пътни, храна, хотел) са за сметка на хандбалните клубове – участници
в даденото състезание, като домакинът на проявата се ангажира да осигури хотел на
гостуващите отбори и съдиите (по предварителна заявка), да заплати организационните
разходи, съдийските възнаграждения и командировки и разходите за обслужващ
състезанията персонал.

Чл.13.1.2

Когато състезанията се провеждат на място, на което има определен повече от един
домакин, то разходите за наем на зала, обслужващ персонал, организационни разходи и
съдийски възнаграждения и командировки се поемат по равно от участващите отбори
(ПССД - чл.7.2.1). Хандбалният клуб, на територията на който се играят срещите, поема
задължението да разгласи проявата и да обезпечи медицинско осигуряване,
лицензирана охрана и помощен съдийски апарат (секретар/времеизмервач).

Чл.13.1.3

Съдийските възнаграждения и командировки се изплащат преди началото на
състезанието. При неизплащане на съдийските хонорари, командировъчните и пътните
разходи преди срещата, се присъжда служебен резултат 0:10 в полза на гостуващия
отбор.

Чл.13.2

Финансови и организационни разходи в квалификации и финали на държавни
първенства и национални купи за подрастващи:

Чл.13.2.1

Разходите за участие (пътни, храна, хотел) в квалификационни и финални срещи и
турнири са за сметка на участващите отбори.

Чл.13.2.2

Хандбалният клуб – домакин на съответната проява осигурява, по предварителна
писмена заявка, хотел или общежитие и места за хранене на гостуващите отбори и
длъжностните лица.
Заплаща командировки и възнаграждения на длъжностните лица и обслужващия
персонал, както и всички организационни разходи.

Чл.13.2.2.1

Отбор – заявил и приел писмено условията за настаняване и хранене и отказал се в
последствие заплаща направената резервация.

Чл.13.2.2.2

БФХ подпомага ХК - домакин на финален турнир от държавните първенства или
национални купи, както следва:
- за четиридневен финален турнир от държавните първенства
- 1200 лв;
- за тридневен финален турнир от държавните първенства
- 1000 лв;
- за двудневен финален турнир от държавните първенства
- 600 лв;
- за двудневен финален турнир от националните купи
- 400 лв;
Всички разходи относно организацията на състезанията, вкл. възнагражденията и
командировките на длъжностните лица и обслужващия персонал са за сметка на ХК домакин.
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Чл.13.2.2.3

При условие, че квалификационните срещи (турнири) са на неутрален терен, то тогава
се прилагат изискванията на настоящата Наредба (чл.13.1.2).

Чл.13.2.3

Основен критерий при определяне домакинство на финалните турнири от държавните
първенство или национални купи е осигуряване възможно най-приемливи комплексни
условия за участващите отбори от битов и спортно-технически характер.

Чл.13.2.3.1

В указан от Наредбата срок (виж Нар.- чл.4.2.4.3) хандбалните клубове подават заявка,
съгласувана със съответния ЗСХ. Мястото за провеждане на финалния турнир се
определя от СТК.

Чл.13.3

Финансови и организационни разходи в зоналните първенства за подрастващи:

Чл.13.3.1

Разходите за участие (пътни, храна, хотел) във всички срещи и турнири са за сметка на
участващите отбори.

Чл.13.3.2

Хандбалният клуб – домакин на съответната проява осигурява, по предварителна
писмена заявка, хотел или общежитие и места за хранене на гостуващите отбори и
длъжностните лица.
Заплаща командировки и възнаграждения на длъжностните лица и обслужващия
персонал, както и всички организационни разходи.

Чл.13.4

Разходи за длъжностни лица и обслужващ състезанията персонал:

Чл.13.4.1

Хонорари на длъжностни лица (виж таблица 1)
таблица 1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Чл.13.4.1.1

длъжност

Главен ръководител, представител на БФХ
до 4 часа на ден
Главен ръководител, представител на БФХ за плажен
хандбал на ден
Делегат на БФХ на турнир до 4 часа на ден
Делегат на БФХ за плажен хандбал на ден
Делегат на една среща
Главен секретар на турнир до 4 часа на ден
Съдия на една среща
Съдия плажен хандбал на ден
Секретар, времеизмервач, информатор
за една среща
Секретар, времеизмервач плажен хандбал на ден
Ръководител на статистическа бригада
до 4 часа на ден
Комендант, статистик до 4 часа на ден
Охрана до 4 часа на ден

ранг
на състезанието
1 ранг 2 ранг 3 ранг

20

14

12

-

50

-

50
30
50
60
25
20 20 10
60
25
40

20
10
-10
15
-

10

8

7

-

20

-

10

10

-

8
10

8
10

-

Рангът на състезанието се определя както следва:



1 ранг –

„А” РХГ за мъже/жени;
Купа „България” за мъже/жени;



2 ранг–

„Б” РХГ за мъже/жени;
държавни първенства за подрастващи – финали,
плажен хандбал мъже/жени, юноши/девойки – финали;
национални купи за подрастващи;



3 ранг –

държавни първенства за подрастващи – квалификации;
зонални първенства за подрастващи;
други срещи и турнири
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Чл.13.4.2

Хонорари на обслужващ състезанията персонал (виж таблица 2)
таблица 2
№

1
2
3
4
5

длъжност

Лекар /медицинско лице/
Организатор, ръководител на обект
Оператор на видеотехника и компютри
Електротехник, радиотехник, озвучител, касиер
Чистач, работник по поддържане съоръжения

при заетост
до 4 часа на
ден

25
10
10
8
7

Забележка:

Посочените хонорари в таблици 1 и 2 могат да бъдат актуализирани през спортносъстезателната година с решение на УС на БФХ.

Чл.13.4.3

Когато състезанията в един ден продължават повече от 4 часа, за всеки следващ час
на длъжностните лица посочени в таблици 1 и 2, се заплаща допълнително по 25% от
дневния хонорар.

Чл.13.4.4

Когато съдии, секретари, времеизмервачи и информатори са ангажирани с повече от
една среща на ден, пълен хонорар получават за първата среща, а за всяка следваща –
по 50% от него.

Чл.13.4.5

Командированите във връзка с дадено състезание от МСК или ВСК длъжностни лица,
получават пътни (при ползване на автомобил – стойността на 8 л гориво на 100 км),
дневни и квартирни, съгласно действащата Наредбата за командировки в страната .

Чл.13.4.5.1

Квартирни пари се заплащат срещу фактура в размер до 30 лева.

Чл.13.4.6

Когато пътуването на командированите длъжностни лица се извършва за състезание,
провеждащо се в един ден на място, което отстои на разстояние не повече от 250 км от
местоживеенето на командированите, не се изплащат квартирни пари, а само 50 % от
дневните.

Чл.13.4.7

Когато състезанията се провеждат в официални празнични дни, хонорарите на
длъжностните лица не се завишават, а се изплащат съгласно приложените
таблици 1 и 2.

Чл.13.4.8

При състезания от ВСК – Супер-финал в „А” РХГ или Финал за Купа „България” –
мъже/жени, хонорарите на съдиите и на делегата се завишават с 50%.

Чл.13.4.9

При утвърдено от СТК желание на ХК за промяна на среща от „А” РХГ или Купа
„България” – мъже/жени в работен ден, то този клуб заплаща на командированите
длъжностни лица завишен с 50 % хонорар.

Чл.13.5

Финансиране на хандбалните клубове

Чл.13.5.1

Финансирането на хандбалните клубове се извършва съгласно Системата за
разпределение годишните финансови средства от ММС за дейността на хандбалните
клубове в Република България през съответната спортно-състезателна година или по
допълнително указание от ММС.

Чл.13.5.1.1

Ако хандбален клуб не представил финансовия си отчет в определените от БФХ
срокове, се наказва с решение на УС на БФХ.

Чл.13.5.2

Крайният резултат на хандбалните клубове за получаване на средства от ММС е в
зависимост от броя на състезателите и класирането на отборите в държавните
първенства, както и от участието на състезател/к/и в националните отбори, участвали в
състезания от ВСК и МСК на БФХ.

Чл.13.6

Всички дължими на БФХ суми в лева (депозити, вноски, такси, глоби, наказания
по ДП и др.) се превеждат по сметки:

23
 в лева

-

Стопанска инвестиционна банка
IBAN: BG58BUIB98881092245400
BIC:
BUIBBGSF

 в евро

-

Уникредит Булбанк
IBAN: BG45UNCR76301475854139
BIC:
UNCRBGSF

 в щатски долари

-

Уникредит Булбанк
IBAN: BG77UNCR76301109547904
BIC:
UNCRBGSF

Забележка: Суми могат да се внесат в брой и в касата на БФХ срещу надлежно
заприходен финансов документ в съответствие със Закона за счетоводството.

Чл.14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14.1

Настоящата Наредба е валидна за спортно-състезателната 2017-2018 година и
влиза в сила от 20 август 2017 г. Наредбата е във връзка с Устава на БФХ,
Състезателния правилник на IHF, Правилника за спортно-състезателна дейност,
Правилника за състезателни права и членство, Трансферния правилник,
Дисциплинарния правилник, Правилника за дейността на делегата и Правилника за
статута и дейността на съдиите на БФ Хандбал, както и със Системата за
разпределение годишните финансови средства от МФВС за дейността на хандбалните
клубове в Република България

Чл.14.2

Наредбата е утвърдена от Управителния съвет на БФ Хандбал на 09 август 2017 г.

