
 
 
 

ПРАВИЛА 

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ (БФГ) 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА И ПРАВИЛАТА 

НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГРЕБАНЕ (ФИСА) 

(FISA RULE BOOK) 

 
Чл. 1. Общи положения 
(1) БФГ има следните права като член на ФИСА:  
1. Да назначи делегати, които да участват и да гласуват на Конгреса и 
други общи събрания на ФИСА; 
2. Да представи предложения за включване в дневния ред на Конгреса; 
3. Да номинира кандидати за избор или назначаване в комисии на ФИСА; 
4. Да заявява спортисти за участие в състезания, организирани от ФИСА; 
5. Да упражняват всички други права, произтичащи от Устава и други 
регламенти на ФИСА. 
(2) БФГ има следните задължения като член на ФИСА: 
1. Да спазва изцяло всички задължения и разпоредби на Устава и 
правилата на ФИСА и да изпълнява решенията на ФИСА; 
2. Да прилага Световния антидопингов кодекс; 
3. Да уведомява Изпълнителния комитет на ФИСА за промени на 
документи, ръководство на федерацията, адрес и др., които имат 
отношение към членството на БФГ във ФИСА; 
4. Да задължи членове си да спазват Устава и правилата на ФИСА, и да 
изпълняват решенията на ФИСА; 
5. В случай на промяна в регистрирания дизайн или цветовете на 
състезателните екипи или греблата, да отправя искане до Изпълнителния 
комитет на ФИСА за промяна на екипите или греблата, най-малко три 
месеца преди първия старт от сезона; 
6. Да ръководи и управлява дейността си в съответствие с Устава на БФГ, 
като автономен член на ФИСА; 
7. Да изпълнява всички условия и спазва всички ангажименти, 
произтичащи от членството й във ФИСА; 
8. Да плаща годишен членски внос не по-късно от 31 март всяка година.  
 
Чл. 2. Конструкция на лодки и гребла, които могат да се ползват за 
тренировъчен и състезателен процес. 



(1) БФГ и спортните клубове, нейни членове се задължават да извършват 
тренировъчна и състезателна дейност само на лодки с конструкции, 
отговарящи на стандартите на ФИСА. 
(2) БФГ и спортните клубове, нейни членове се задължават да извършват 
тренировъчна и състезателна дейност само с гребла, отговарящи на 
стандартите на ФИСА. 
(3) БФГ и спортните клубове, нейни членове се задължават да осигурят 
мерки за безопасност на спортистите чрез спазване изискванията на 
ФИСА за конструкция и оборудване на лодките. 
 
Чл. 3. Организиране на спортни състезания – гребни регати. 
Гребната регата е спортно състезание, състоящо се от един или повече 
стартове, в един или повече класове лодки, разделени на различни 
категории в зависимост от пол, възраст или тегло на спортистите. 
(1) Международни състезания. 
1. Всички международни регати и международни състезания по гребане 
на закрито са под контрола на ФИСА. 
2. БФГ е отговорна за осигуряването на организацията на 
международните състезания на територията на Република България, при 
спазване на правилата за провеждане на състезания и свързаните с тях 
нормативни актове на ФИСА. 
3. БФГ гарантира създаването на организационен комитет, формиран за 
всяко международно състезание. Организационният комитет отговаря за 
осигуряването на правилна подготовка и провеждане на състезанието в 
съответствие с правилата на ФИСА. 
4. Световните първенства по гребане, Световните купи по гребане, 
Олимпийските, Паралимпийските, Младежките олимпийски игри и 
съответни квалификационни регати, континенталните и регионалните 
шампионати, както и регатите във връзка с други многоспортови 
състезания се провеждат под ръководството на ФИСА, което дава 
указания на организационния комитет. Изпълнителният комитет на ФИСА 
номинира технически делегати за всяка регата.  
5. На международни състезания, включени в календара на ФИСА, 
националните федерации, спортните клубове или физическите лица, 
които участват са задължени да спазват и изпълняват Устава, правилата и 
разпоредбите на ФИСА, и решенията на Спортния арбитражния съд в 
Лозана, Швейцария. 
6. На международни състезания,  които не са включени в календара на 
ФИСА, БФГ или спортните клубове, нейни членове могат да прилагат 
собствени национални правила, при спазване на следните изисквания:  
6.1. Организаторите са длъжни да съгласуват правилата с БФГ. 
6.2. Организаторите трябва предварително да предоставят на участниците 
в състезанието правилата за провеждане и условията за участие. 
(2) Държавни първенства 
1. Държавните първенства са състезания, в които могат да участват само 
спортните клубове, членове на БФГ. 
2. Държавните първенства се организират от федерацията при спазване 
Правилата на Българска федерация по гребане за провеждане на 
състезания по гребане.  



Чл. 4. Опазване здравето на спортистите. 
Здравето и безопасността на спортистите са от изключително значение за 
ФИСА и БФГ. БФГ приема принципите на Медицинския кодекс на 
Олимпийското движение и следва всички общи правила, признати в 
международните кодекси или медицинската етика. 
(1) БФГ извършва здравен скрининг на участващите на световните 
първенства спортисти, съгласно изискванията на ФИСА: 
1. Скринингът включва: въпросник по образец на ФИСА; физикален 
преглед и ЕКГ; 
2. Лекарят на националния отбор по гребане отговаря за извършването на 
здравния скрининг, събирането и анализа на информацията. 
(2) БФГ контролира изпълнението на изискванията на ФИСА за 
извършване на медицински прегледи на спортистите, участващи на 
международни състезания: 
1. Всички спортисти, състезаващи се на световни първенства и други 
състезания от календара на ФИСА трябва да се подлагат на медицински 
преглед всяка година; 
2. Всички спортисти, състезаващи се на световни първенства и други 
състезания от календара на ФИСА трябва да правят ЕКГ в покой на всеки 
три години до навършване на възраст от 23 години и на всеки пет години 
след 23-годишна възраст.  
 
Чл. 5. Антидопингови правила.  
БФГ приема изцяло и контролира прилагането на антидопинговите 
правила на ФИСА: 
1. Допингът е строго забранен. 
2. Борбата срещу допинга се регулира от Световния антидопингов кодекс, 
приет от Конгреса на ФИСА като антидопингови правила, които Съветът 
на ФИСА има правомощия да изяснява и/или допълва, чрез подходящи 
подзаконови нормативни актове. 
3. В спорта гребане тези, които нарушават антидопинговите правила 
могат да получат наказание, съгласно разпоредбите на Световния 
антидопингов кодекс, неговите подзаконови нормативни актове и 
Антидопинговите правила на ФИСА,  валидни към момента на 
нарушението.  
 
Чл. 6. Спортна етика.  
БФГ като член на ФИСА се стреми да защити гребането от незаконни, 
неморални или неетични методи и практики, които могат да навредят на 
спорта и да предизвикат неуважение. 
БФГ като член на ФИСА се ангажира да пази и защитава благосъстоянието 
на всички участници в гребния спорт, особено по-уязвимите групи като 
деца, спортисти с увреждания, участници от малцинствен произход и др., 
които могат да бъдат особено уязвими от злоупотреби. 
БФГ следи за спазване принципите на етичния кодекс на ФИСА от всички 
страни, обхванати в спортната дейност: спортисти, треньори, медицински 
лица, организатори на състезания, съдии и др. 
(1) Основни принципи на Етичен кодекс на ФИСА.  
Страните, обхванати от Етичния кодек на ФИСА: 



1. Са длъжни да спазват всички приложими закони и подзаконови актове, 
както и Устава, правилата и подзаконовите актове на FISA, и правила за 
провеждане на състезания; 
2. Действат по етичен и достоен начин; 
3. Не могат да злоупотребяват по никакъв начин със своето положение, да 
се възползват от позицията си за частни, лични, търговски или други 
интереси; 
4. Във всички отношения с ФИСА или участието им в дейностите на ФИСА, 
остават неутрални и действат съобразно тяхната функция и задължения; 
5. Спазват правилата за поверителност на информацията; 
6. Не трябва да се облагодетелстват неправомерно при извършване на 
техните официални дейности или задължения вътре или извън ФИСА, 
нямат право да предлагат, обещават, дават или приемат лични облаги или 
парични средства срещу неправомерни действия; 
7. Не могат да присвояват незаконно или злоупотребяват с активи на 
ФИСА, независимо дали се извършва директно или индиректно чрез или 
във връзка с посредници или свързани лица. 
(2) Защита на участниците в гребния спорт от тормоз и насилие. 
БФГ като член на ФИСА следи за спазване на основното право – 
осигуряване на безопасна и уважителна среда без насилие за всички 
лица, участващи в дейности на ФИСА или БФГ, независимо дали те са 
спортисти, длъжностни лица или доброволци. 
Всички форми на тормоз и злоупотреби представляват нарушение на 
Етичния кодекс на ФИСА и Етичен кодекс на Международния олимпийски 
комитет (МОК). 
(3) Манипулация на резултатите. 
БФГ като член на ФИСА следи за спазването на правилата срещу 
манипулиране на резултатите в спорта, а именно да не бъдат допускани 
нарушения като:   
1. Манипулация на конкуренцията; 
2. Манипулиране на резултатите; 
3. Участие, подкрепа или популяризиране на всяка форма на залагания; 
4. Приемане, предлагане, съгласие за приемане или предлагане на подкуп 
или друга облага, с цел да се поправи или да допринесе по  друг начин за 
неправилно повлияване на резултата, класирането или друг аспект от 
провеждането на състезанието; 
5. Други нарушения според правилата на ФИСА. 
 
Чл. 7. Поведение на спортиста. 
БФГ като член на ФИСА следи за спазване на правата и отговорностите на 
спортистите. 
(1) Основни права на спортистите: 
1. Организиране на тренировъчна и състезателна дейност без спортистите 
да бъдат подлагани на дискриминация на основата на раса, цвят, религия, 
възраст, пол, сексуална ориентация, увреждане, език, политическо или 
друго мнение, национален или социален произход или друг неизменен 
статус. 
2. Осигуряване на прозрачна, честна и чиста спортна среда. 



3. Достъп до информация свързана с тренировъчната и състезателна 
дейност. 
4. Достъп до образование по въпроси, свързани със спорта, както и до 
работа или учене съвместно с активна тренировъчната и състезателна 
дейност. 
5. Даване на възможности за генериране на доходи във връзка със 
спортната кариера, признаване на интелектуалната собственост или други 
права, свързани с участието в спортната дейност. 
6. Справедливо и равнопоставено представителство на половете. 
7. Защитата на психическото и физическото здраве. 
8. Право на представителство в рамките на спортни организации и на 
Олимпийското движение. 
9. Право да докладва за неетично поведение без страх от отмъщение. 
10. Поверителност, включително защита на личната информация. 
11. Свобода на изразяване. 
12. Право на справедливо изслушване в разумен срок от независим и 
безпристрастен комитет, право да поиска публично изслушване и право 
на ефективно средство за защита. 
(2) Основни отговорности на спортистите: 
1. Да се придържат към олимпийските ценности. 
2. Да уважават спорта и се състезават без употреба на допинг и 
манипулиране на резултатите. 
3. Да действат в съответствие с етичния кодекс на МОК и не насърчават 
неетично поведение, включително употреба на допинг, манипулация на 
резултатите, дискриминация, злоупотреба и тормоз. 
4. Да спазват приложимите национални закони и правилата за 
провеждане на състезания, както и Олимпийската харта. 
5. Да уважават правата на другите спортисти, длъжностните лица, 
доброволците и всички останали в рамките на спортна среда и се 
въздържат от политически демонстрации по време на състезания. 
6. Да спазват принципа на солидарност на Олимпийското движение, който 
позволява да се предоставя помощ и подкрепа сред спортистите и 
членове на Олимпийското движение. 
7. Да действат като модел за подражание.  
8. Да се информират и да бъдат наясно със своите отговорности. 
9. Да участват в изслушвания, когато това бъде поискано и предоставят 
вярна информация. 
10. Да участват и гласуват в изборите на представители на спортистите. 
 
Чл. 8. Спонсорство и реклама.  
БФГ като член на ФИСА следи за спазването на правилата на ФИСА за 
спонсорство и реклама. 
 
Правилата са приети на ОС на БФГ на ………………… 
 
 
    Председател на УС на БФГ: 
 
         /Свилен Нейков/ 


