
Приложение №3 

РЕГЛАМЕНТ 

 

ЗА ДОМАКИНСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ ВЪТРЕШЕН 

И МЕЖДУНАРОДЕН КАЛЕНДАР И МЕЖДУНАРОДНИ ЛАГЕРИ 

 

 

 

Настоящият регламент има за цел да даде възможност на отделни клубове, общини и 

други организации да участват като ПОДОРГАНИЗАТОРИ в провеждането на 

състезания от ВСК , МСК И МЕЖДУНАРОДНИ ЛАГЕРИ. 

БФФ, като изключителен представител на спорта фехтовка в Р България приема същия 

Правилник като възможност да популяризира спорта в различни градове на страната, 

както и да включи в организацията различни обществени организации, както и да даде 

възможност на клубовете да участват в организацията на състезанията и лагерите, да 

привличат спонсори и утвърждават своя авторитет в отделни градове на страната. 

 

І. ПРАВО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

І.1.За домакинство и провеждане  на състезания от Официалния държавен, 

Международен календар и международни лагери има право да кандидатства Община, 

Клуб или друга организация, която приема настоящия Регламент. 

 

ІІ.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ІІ.1.Кандидатът за домакин на дадено състезание или межд. лагер подава писмена 

молба до БФФ, включваща описание на мотивите, залата в която ще се проведе 

състезанието,хотели и цени, както и всички други финансови параметри. 

 

ІІІ. ДОМАКИНСТВО НА ВЪТРЕШНИ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ ВСК 

ІІІ.1.След одобряване от УС,одобрения домакин подписва договор с БФФ, 

регламентиращ правата и задълженията на двете страни. 

 

ІV. СЪСТЕЗАНИЯ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА 

ДОМАКИНСТВО 

 

 

1. Състезание за Купата на България 

2. Градско или регионално състезание 

3. Международен лагер 

4. Международен турнир 

5. Сателитен турнир 

6. Кръг от Европейската или от Световната купа 

7. Европейско първенство за кадети и младежи 

8. Европейско първенство за мъже и жени 

9. Световно първенство за кадети и младежи 

10. Световно първенство за мъже и жени 

11. Световно първенство за ветерани 

 

 

 

 



Състезанията за Купата на България са официални първенства на БФФ и изключително 

администрирани от  нея. Организират се съгласно Правилника на БФФ за провеждане 

на ВСК. 

 

1.За домакинство на състезание за Купата на България може да кандидатства всеки 

клуб, община или друга организация, приемащи условията, определени от този 

Правилник. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОМАКИНА 

 1. Организира, рекламира, търси спонсори, подготвя залата, осигурява хотел на 

най-добра цена и други дейности, осигуряващи доброто протичане на състезанията. 

 2. Рекламира БФФ, като официален държател на правата за провеждане на 

Първенствата. 

 3. Поставя в залата националното знаме, флага на БФФ, флага на клуба и 

рекламни материали на спонсорите. 

 4. Във всички медийни изяви споменава БФФ като организатор и себе си като 

съорганизатор. 

 5. Заплаща за своя сметка наема на залата и хонорар на доктор. 

 6. Поканва представител на УС на БФФ и официален представител на домакина 

за ВИП, които участват в церемониите за награждаване и други официални 

мероприятия, съпътстващи състезанието. 

 6. Подсигурява специални награди за победителите. 

 7. След одобряване от УС, домакинът подписва договор с БФФ, регламентиращ 

правата и задълженията на двете страни. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БФФ 

 1. Дава право на домакина да проведе състезанието в съответствие с настоящия 

Правилник. 

 2. Предоставя на домакина  апаратура, пътеки и друга техническа помощ, за 

организиране на състезанието на най-добро ниво. 

 3. Осигурява техническото ръководство на състезанието, според предвиденото в 

Правилника за ВСК. При осигуряване на и/или главен секретар, БФФ отпуска на 

съорганизатора субсидия от 100 лв. за главния секретар и 50 лв. за техника. 

 4. Оказва съдействие за получаване на визи и по други въпроси, свързани с 

участието на чуждестранни състезатели. 

 5. Осигурява и друга организационна и техническа помощ според нуждите на 

съорганизатора.  

 

ПРАВА НА ДОМАКИНА 

 1.Получава спонсорство от хотели и други спонсори.  

 2.Определя размера и получава таксата за участие според предвиденото в 

Правлинка за ВСК. 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ДОМАКИНСТВО 

 

Заявките за домакинство за сезон 2014/2015 се подават най-късно до 15.09.2014 г. 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

 



Съорганизаторът трябва да изпрати до БФФ графичната визия на поканата за 

състезанието най-късно един месец преди началната му дата. 

 

ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Съорганизаторът изпраща до БФФ информация за главния съдия, техника и главния 

секретар най-късно 10 дена преди състезанието. 

Съорганизаторат изпраща до БФФ графика за състезанието най-късно 5 дена преди 

състезанието.  

 

МЕЖДУНАРОДНИ ЛАГЕРИ 

 

Тъй като за всяко официално събитие или  инцидент с чужди фехтовачи, пребиваващи 

на територията на страната, както и за получаване на визи БФФ носи изключителната 

отговорност, лагери с международно участие може да организира всеки клуб, кметство 

или друга организация  единствено с разрешение на БФФ. За провеждането на лагер с 

международно участие се сключва договор между организатора и БФФ, включващ 

всички технически и финансови ангажименти на двете страни. 

 

 

САТЕЛИТЕН ТУРНИР ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

Официални международни турнири на ФИЕ, провеждането на които е спечелено и 

предоставено на БФФ като Официален организатор. Състезанията се провеждат по 

Регламент на ФИЕ. 

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Регламент, както следва: 

1. Организаторът получава пълния размер на таксата за участие, според правилата 

на ФИЕ – по 25 евро индивидуално и по 100 евро за отбор. 

2. Организаторът има право да получи комисионните от услугите, предоставяни за 

организацията и средствата от спонсори, като има право свободно да се договаря 

за това. 

3. Организаторът е задължен да организира състезанието съгласно правилата на 

ФИЕ, включително да заплати на БФФ таксите, дължими към ФИЕ. 

4. При един кандидат за организатор, той заплаща на БФФ 2000 евро за правото да 

организира състезанието. При повече от един кандидат, организаторът се 

определя в зависимост от най-доброто предложение, направено при процедура с 

тайно наддаване, но не по-малко от 2000 евро. 

5. БФФ предоставя безвъзмездно апаратурата, визови и други организационни 

услуги.  

6. Транспортът на апаратурата и свързаните с това разходи, както и всички други 

разходи по организацията, са за сметка на организатора. 

7. Организаторът депозира в БФФ гаранция за изпълнение на договора за 

организацията в размер на 2000 евро. Гаранцията може да бъде и банкова. 

Депозитът се връща след провеждането на състезанието. 

8. Всички неуредени въпроси по изпълнението на задълженията на организатора и 

на БФФ, включително сроковете, се посочват в договора за организацията на 

състезанието. 

 

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Правилник.  



Предвид нивото на състезанието и отговорността на БФФ пред ФИЕ се учредява 

Организационен комитет в състав 

 1.Председателя на БФФ, както и почетни членове ,поканени от името на БФФ. 

 2.Председателя на клуба, Кмета или Директора на организацията домакин 

 3.Други лица от града, спонсори, деятели, утвърдени от УС на БФФ. 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и Съорганизатора. 

Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на настоящия регламент 

част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и финансови ангажименти на 

двете страни. 

 

 

КРЪГ ОТ СВЕТОВНАТА КУПА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ 

 Официални международни турнири на ЕКФ и ФИЕ, провеждането на които е 

спечелено и предоставено на БФФ като Официален организатор. Състезанията се 

провеждат по Регламент на ЕКФ и ФИЕ. 

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Регламент, както следва: 

1. Организаторът получава пълния размер на таксата за участие, според 

правилата на ФИЕ – по 25 евро индивидуално и по 100 евро за отбор. 

2. Организаторът има право да получи комисионните от услугите, 

предоставяни за организацията и средствата от спонсори, като има право 

свободно да се договаря за това. 

3. Организаторът е задължен да организира състезанието съгласно правилата на 

ФИЕ, включително да заплати на БФФ таксите, дължими към ФИЕ. 

4. При един кандидат за организатор, той заплаща на БФФ 2000 евро за правото 

да организира състезанието. При повече от един кандидат, организаторът се 

определя в зависимост от най-доброто предложение, направено при 

процедура с тайно наддаване, но не по-малко от 2000 евро. 

5. БФФ предоставя безвъзмездно апаратурата, визови и други организационни 

услуги.  

6. Транспортът на апаратурата и свързаните с това разходи, както и всички 

други разходи по организацията, са за сметка на организатора. 

7. Организаторът депозира в БФФ гаранция за изпълнение на договора за 

организацията в размер на 2000 евро. Гаранцията може да бъде и банкова. 

Депозитът се връща след провеждането на състезанието. 

8. Всички неуредени въпроси по изпълнението на задълженията на 

организатора и на БФФ, включително сроковете, се посочват в договора за 

организацията на състезанието. 

Предвид нивото на състезанието и отговорността на БФФ пред ЕКФ и ФИЕ се учредява 

Организационен комитет в състав 

 1.Председателя на БФФ, както и почетни членове ,поканени от името на БФФ. 

 2.Председателя на клуба, Кмета или Директора на организацията домакин 

 3.Други лица от града, спонсори, деятели, утвърдени от УС на БФФ. 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и Съорганизатора. 

Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на настоящия регламент 

част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и финансови ангажименти на 

двете страни. 

 

КРЪГ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА КАДЕТИ И КАДЕТКИ 



 При организиране на кръг от Европейската купа за кадети и кадетки, се прилагат 

правилата за организиране на кръг от Световната купа за младежи и девойки, със 

следните изключения: 

1. При един кандидат за организатор, същият не дължи такса към БФФ. При повече 

от един кандидат, се прилага процедурата по т.4. от правилата за Световната 

купа. 

2. Организаторът не дължи гаранция за организирането на състезанието. 

3. БФФ няма финансови задължения по организацията, но предоставя помощта по 

т.5. от правилата за Световната купа. 

  

 

ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА КАДЕТИ И МЛАДЕЖИ 

Официално първенство на ЕКФ, провеждането на което е спечелено и предоставено на 

БФФ като Официален организатор..Състезанието се провежда по Регламент на ЕКФ.  

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Правилник.  

Предвид нивото на състезанието и отговорността на БФФ пред ЕКФ се учредява 

Организационен комитет в състав.  

 1.Министъра на  МФВС или негов представител, както и почетни членове 

поканени от името на БФФ. 

 2.Председателя на БФФ. 

 3.Председателя на клуба, Кмета или Директора на организацията домакин 

 4.Други лица от града, спонсори, деятели, утвърдени от УС на БФФ 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и  

Съорганизатора,.Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на 

настоящия регламент част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и 

финансови ангажименти на двете страни. 

 

ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

Официално първенство на ЕКФ, провеждането на което е спечелено и предоставено на 

БФФ като официален организатор..Състезанието се провежда по Регламент на ЕКФ.  

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Регламент.  

Предвид нивото на състезанието и отговорността на БФФ пред ЕКФ се учредява 

Организационен комитет в състав. 

 1.Представител на ЕКФ 

 2.Министъра на  МФВС или негов представител, както и почетни членове, 

поканени от името на БФФ. 

 3.Председателя на БФФ. 

 4.Председателя на клуба, Кмета или Директора на организацията домакин 

 5.Други лица от града, спонсори, деятели, утвърдени от УС на БФФ 

/Подготовката на първенството се контролира от членове на ЕКФ, които инспектират и 

оказват помощ на БФФ/ 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и  

Съорганизатора.Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на 

настоящия регламент част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и 

финансови ангажименти на двете страни. 

 

 

 



 

СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА КАДЕТИ И МЛАДЕЖИ 

 

Официално първенство на ФИЕ, провеждането на което е спечелено и предоставено на 

БФФ като официален организатор..Състезанието се провежда по Регламент на ФИЕ.  

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Регламент.  

Предвид нивото на състезанието, отговорността на БФФ пред ФИЕ  и финансиране от 

МФВС, се учредява Организационен комитет в състав.  

 1.Представител на ФИЕ 

 2.Министъра на  МФВС или негов представител, както и почетни членове, 

официално поканени от името на  БФФ. 

 3.Председателя на БФФ. 

 4.Председателя на клуба, Кмета или Директора на организацията домакин 

 5.Представители на туристически и други фирми, избрани да работят за 

организацията на Първенството. 

 6.Други лица от града, спонсори, деятели утвърдени от УС на БФФ, 

/Подготовката на първенството се контролира от членове на ФИЕ, които инспектират и 

оказват помощ на БФФ/ 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и  Съорганизатора, 

Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на настоящия регламент 

част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и финансови ангажименти на 

двете страни. 

 

СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

 

Официално първенство на ФИЕ, провеждането на което е спечелено и предоставено на 

БФФ като официален организатор..Състезанието се провежда по Регламент на ФИЕ.  

За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Регламент.  

Предвид нивото на състезанието, отговорността на БФФ пред ФИЕ  и финансиране от 

МФВС, се учредява Организационен комитет в състав.  

 1.Представител на ФИЕ 

 2.Президента на държавата,Министъра на  МФВС или негов представител, както 

и почетни членове, официално поканени от името на БФФ 

 3 Кмета на града 

 4.Председателя на БФФ. 

 5.Други лица от града, спонсори, деятели утвърдени от УС на БФФ, 

/Подготовката на първенството се контролира от членове на ФИЕ, които инспектират и 

оказват помощ на БФФ/ 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и  Съорганизатора, 

Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на настоящия регламент 

част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и финансови ангажименти на 

двете страни. 

 

СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА ВЕТЕРАНИ 

 

Официално първенство на ФИЕ, провеждането на което е спечелено и предоставено на 

БФФ като официален организатор..Състезанието се провежда по Регламент на ФИЕ.  



За съорганизатор и домакинство може да кандидатства всеки клуб, община или друга 

организация, приемаща условията, определени от този Регламент.  

Предвид нивото на състезанието, отговорността на БФФ пред ФИЕ  и финансиране от 

МФВС, се учредява Организационен комитет в състав.  

 1.Представител на ФИЕ 

 2.Министъра на  МФВС или негов представител, както и почетни членове, 

официално поканени от името на БФФ 

 3.Председателя на БФФ. 

 4.Председателя на клуба, Кмета или Директора на организацията домакин 

 5.Други лица от града, спонсори, деятели утвърдени от УС на БФФ, 

/Подготовката на първенството се контролира от членове на ФИЕ, които инспектират и 

оказват помощ на БФФ/ 

За получаване на домакинството се подписва Договор между БФФ и  

Съорганизатора.Договорът е отделна , но изцяло отговаряща на изискванията на 

настоящия регламент част, подготвен от БФФ, включващ всички технически и 

финансови ангажименти на двете страни. 

 

Настоящият регламент е приет на заседание на УС на БФФ, проведено на 7 

август 2014 г. и ще бъде променян само при форсмажорни обстоятелства. 

 

 

 

 


