
 

ПРАВИЛА  

за временно ползване на материална част от спортните клубове, 

собственост на БФГребане 

 С цел да се мотивира подготовката на перспективни състезатели и 

да се осигури по-справедлива конкурентна обстановка по време на 

контролните тестове на вода в малки лодки, БФГребане предлага 

следните критерии за разпределение на материална част: 

1. В началото на всяка спортно-състезателна година право да 
получат лодки и гребла могат да бъдат състезатели които са 
участвали на СП, ЕП и класирали се до 3-то място на БИ от 
предходната година. 

2. След приключване на първите контролни, на вода, за 

национален отбор от календара на БФ Гребане, се извършва 

преразпределение на материалната част според класирането, с 

решение на ТС веднага след пробягванията. Раздадената 

материална част ще остане на съхранение по клубовете към 

които са картотекирани състезателите, на които е предоставна 

за периода на зимните месеци. 

3. Ново разпределение ще се предприеме след провеждане на 
първите пролетни контролни пробягвания на вода, отново 
според класирането и с решение на ТС. 

4. При необходимост да бъде прехвърлена материална част от един 

на друг състезател, при контузия, лекарска забрана, или 

отказване от активна съсътезателна дейност, може да стане само 

с решение на ТС, по основен критерий на „следващия в 

класирането“, или по експертна оценка за перспективност. 

5. Всяка лодка, гребла или друго оборудване се предоставя с 

приемо-предавателен протокол, приет и подписан от състезателя 

за който предназначено и от назначен член на клуба, към който 

принадлежи съответния състезател. 

6. Предоставената материална част може да ползва само 

състезателя за който е предназначена, а не за обща употреба в 

клуба. В случай на установено нарушение, предоставеното 

оборудване ще бъде отнето и върнато в хангарите на БФ Гребане 

в София или Пловдив. 
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7. Всяко нарушение на целостта на материалната част се 

ремонтира и възстановява изцяло за сметка на клуба, към който 

принадлежи съсътезателя, на който е предоставена, като 

мястото за ремонт ще бъде одобрено от УС на БФ Гребане. 

8. Всички несъгласни с решенията за разпределението на 

материалната част, могат да се обърнат писмено към ТС и копие 

до УС на БФ Гребане, като изложат причините за несъгласието 

си и дадат ново аргументирано предложение. Възражение без 

аргументирано предложение няма да бъде разглеждано. 

Всяко обстоятелство налагащо промяна на настоящаия регламент, може 

да бъде обсъдено на ТС и след това предоставено за одобрение от УС на 

БФ Гребане. 

Регламентът е утвърден на Общо събрание на Българска федерация по 

гребане на 11.04.2015 г. 

 

   

                                                                                             

 


