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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ         

Член 1. Дисциплинарният правилник (ДП) на Българска федерация 

по тенис определя вътрешните норми на федерацията относно 

дисциплинарните нарушения, правилата и процедурите за 

налагане на наказанията и изпълнението им и 

регулира/регламентира въпросите свързани с поведението и 

дисциплината на клубове, отбори, ръководители, треньори, 

състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, технически и 

помощен персонал.      

Член 2. Предназначението на ДП е да способства спазването на 

състезателните правила и нормативните  документи на БФТ от  

всички клубове, отбори, ръководители, треньори, състезатели, 

деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал.  

Член 3. Санкциите на ДП са насочени към създаване на най-добри 

условия за изпълнение на изискванията на Правилника по Тенис, 

Правилника на Съдийската Комисия (СК), Наредбата за 

провеждане на всички турнири по тенис организирани от БФТ на 

територията на Република България,      

Член 4. Прилагането на Дисциплинарния правилник се извършва 

съгласно устава на федерацията от нарочно избрана  

Дисциплинарна комисия (ДК) към БФТ, която налага предвидените 

по-долу наказания и  предвижда санкции само за клубове, отбори, 

ръководители, треньори, състезатели, деятели, съдии, помощен 

персонал и други лицензирани лица нарушили нормативните 

документи на БФТ преди, по време и след състезанията по тенис.  

Член 5. Наказанията на национални състезатели се налагат от ДК 

при БФТ, съгласно статута за правата и задълженията на 

националните състезатели по тенис, съгласувано с спортно- 

техническото ръководството на съответния национален отбор и 

съответните длъжностни лица.     

Член 6. По смисъла на настоящия Дисциплинарен правилник:  
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ал.1 Официални лица са: ръководители на отбори, треньори, 

родители, медицински лица.      

ал.2 Длъжностни лица на Българска федерация по тенис са: 

представител/и на федерацията и нейните структури, съдии, 

технически и  помощен персонал.           

ал.3 Лицензирани и други длъжностни лица са всички, които имат 

картотека или заемат длъжност в структурите на БФТ, а именно: 

Президенти, Председатели на клубове, служители на клубове, 

ръководители, треньори и състезатели, съдии  и други.  

Член 7. При особено тежки провинения неупоменати в ДП, по 

писмено предложение на член на Управителния съвет на Българска 

федерация по тенис или такива, извършени в нарушение на 

Етичния кодекс, Председателят на ДК  предлага наказанието да 

бъде утвърдено от УС на БФТ съгласно Правилата и Разпоредбите 

на Международната Тенис Федерация.      

Член 8. Управителният съвет на Българска федерация по тенис си 

запазва правото да налага и други наказания, освен предвидените 

в правилника, съобразно обстоятелствата, значимостта и 

общественото отражение на всеки отделен случай.     

Член 9. Наказанията на член на ДK се налагат от УС на БФТ по  

предложение  на Председателя на ДК.      

Член 10. При определяне на наказанията за валидно доказателство 

се счита,  записаното в Доклада на Главния съдия, делегата на БФТ 

или съдиите, членове на УС на БФТ, членове на ДК и видеозапис.  

 

I. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ  

Член 11. По смисъла на този Дисциплинарен правилник  видовете 

нарушения, степенувани по тежест, са следните:  

ал.1 непристойно  и  провокативно поведение във и извън корта  
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ал.2 повтарящи се неспортсменски прояви, апострофиране на 

съдиите 

ал.3 обида - обидни думи, заплахи, неприлични жестове  

ал.4 опит за саморазправа - побутване, провокация, симулация за 

саморазправа  

ал.5 саморазправа - употреба на физическа сила, удряне, ритане 

и др. 

ал.6 саморазправа, довела до телесни повреди, включително и 

използване на твърди предмети и други средства  

ал.7 употреба на забранени и наркотични вещества  

ал.8 дискриминация  

ал.9 уговаряне на срещи  

ал.10 корупция  

ал.11 заплаха за живота на членове на УС на БФТ, ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен 

персонал  

ал.12 устни или писмени изявления на расистка основа и уронващи 

престижа на спорта тенис  

ал.13 неспазване на правилата, разпоредбите на Международната 

федерация по тенис (ITF), Тенис Европа и правилата и 

нормативните документи на БФТ 

 

II. НАКAЗАНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ  

Член 12. Обръщане на внимание и предупреждение : 

ал.1 Когато след края на срещата състезател не поздрави 

съперника си.  
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ал.2 За непристойно поведение в и извън корта преди, по време и 

след срещата/състезанието, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.3 Във всички останали случаи предвидени в Международната 

федерация по тенис (ITF), Тенис Европа и правилата и 

нормативните документи на БФТ.  

Член 13. Предупреждение и Глоба от 100 (сто) лева: 

ал.1 Когато състезател е отстранен до края на срещата съгласно 

Правилника по тенис и нарушението е отразено/вписано/ в 

Доклада на турнира:  

a/ За неспортсменски прояви, обиди на съдиите  

б/ За обида на членове на УС на БФТ, ръководители, треньори, 

състезатели, деятели, делегати на БФТ,  съдии, помощен персонал, 

публиката и други лицензирани лица по време на срещата, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание 

в/ За отправяне на закани и неприлични жестове към членове на УС 

на БФТ, ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на 

БФТ, съдии, помощен персонал, публиката и други лицензирани 

лица по време на срещата, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание. 

г/ За установена симулативна игра на състезател по време на 

срещата  

д/ За провокативно, предизвикателно, обидно и грубо поведение по 

време на срещата 

й/ За самоволно напускане на корта на състезател, без същият да 

е отстранен или да е получил разрешение от съдиите 

к/ За употреба на алкохол или други забранени наркотични 

средства преди, по време и след срещата/състезанието, освен 
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ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание  

 л/ Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и Международната федерация по тенис (ITF).   

Член 14. Лишаване от състезателни права за минимум един месец 

и глоба от 150/сто и петдесет/ лева:  

ал.1 Когато състезател/състезатели извърши акт на бруталност 

срещу съперника си, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.2 За опит за физическа саморазправа с ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен 

персонал, публика и други лицензирани лица преди по време и 

след състезанието, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.3 Когато един или повече състезатели предизвикат масово 

сбиване преди по време и след състезанието се санкционират 

всички участници, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.4 При повторно провинение по чл.13, провинилият се 

състезател/състезатели се лишава от състезателни права за по-

дълъг период от време с решение на ДК и УС на БФТ, както и за 

системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните 

членове.    

ал.5 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Наредбите на БФТ и Международната федерация по тенис (ITF): 

Член 15. Лишаване от състезателни права за период от един месец 

до една година и глоба от 250/двеста и петдесет/ лева:  

 ал.1 За физическа саморазправа с членове на УС на БФТ, 

ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ 

съдии, помощен персонал, публика и други лицензирани лица 
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преди по време и след състезанието, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.2 За обида на членове на УС на БФТ, ръководители, треньори, 

състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, 

публиката и други лицензирани лица по време на срещата, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.  

ал.3 За доказано уговаряне на краен резултат от състезание, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.  

ал.4 За опит за корупция на членове на УС на БФТ, ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии и други 

лицензирани лица, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.5 За устни или писмени изявления уронващи престижа на Р 

България, МТФ, БФТ в страната и чужбина, ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.6 За дискриминация по отношение на раса, пол, етнически 

произход, религия, философски или политически възгледи, 

семейно положение или по други причини, освен ако по доклад 

или представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.7 За употреба на алкохол, забранени и наркотични 

вещества,преди и по време на срещата, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

 ал.8 При повторно провинение по чл.16, провинилият се 

състезател/състезатели се лишава от състезателни права за 

подълъг период от време с решение на ДК и УС на БФТ,  както и за 

системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните 

членове.  

ал.9 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Наредбите на БФТ и МТФ.   
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Член 16. Отнемане на състезателни  права завинаги и забрана за 

заемане на длъжност в структурите на БФТ:     

ал.1 За доказана корупция, като за случая се уведомява 

Прокуратурата.  

ал.2 При заплаха за живота членове на УС на БФТ на ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен 

персонал и други лицензирани лица преди по време и след 

срещата/състезанието.  

ал.3 Когато повтори деянията си по чл.15, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните членове.      

ал.4 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на МТФ.  

 

III.НАКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ  

 Член 17. Наказанията на състезатели от националните отбори, 

които извършват следните действия се налагат при: 

ал.1 Неоснователни закъснения и отсъствия на официални лагери и 

прояви на националните отбори.     

ал.2 Неоснователно напускане по време на лагери и прояви на  

националните отбори.    

ал.3 Публично неприлично поведение и обида към друг състезател,  

треньори или длъжностни лица.   

ал.4 Употреба на забранени лекарствени средства.    

ал.5 Неспазване на указанията на длъжностни лица, по време на 

вътрешни и международни състезания.    

ал.6 Системни нарушения на изискванията като възпрепятстване на 

учебно тренировъчния процес, неоснователни системни отсъствия 

от тренировки, неоснователни системни закъснения, отказ да 

изпълнява указанията на треньора.      



9 
 

Член 18. За гореописаните провинения налага парична глоба в 

размер от 200 до 400лв. за всяко отделно нарушение.   

Член 19. За груби и ли системни нарушения състезателят се 

наказва с лишаване от участие в международни състезания за 

определен период.     

Член 20. За употреба на забранени медикаменти и субстанции 

наказанието е съобразно Анти-Допинг правилата на WADA и 

Международната федерация по тенис (ITF) и Антидопинговия 

правилник на Българска федерация по тенис 

 

IV.НАКАЗАНИЯ НА ТРЕНЬОРИ  

Член 21. Обръщане на внимание и предупреждение:     

ал.1 Когато треньор на клуб не представи медицински преглед 

преди започване на състезанието.    

ал.2 За непристойно поведение в и извън корта.    

ал.3 За нарушаване на общоприетите норми на спортната етика и 

професионалното поведение.     

ал.4 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Наредбите на БФТ и Международната федерация по тенис (ITF).    

Член 22. Последно предупреждение :          

ал.1 За пререкание с ръководители, треньори, състезатели, 

деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, публиката и 

други лицензирани лица на играта  по време на срещата след 

обръщане на внимание съгласно Правилника по тенис.     

ал.2 За подвиквания, подмятания и подсвирквания към съдиите на 

играта, помощен персонал, публиката и други лицензирани лица 

по време на играта и апострофиране на  съдийски решения.        

ал.3 За неспортсменски прояви и апострофиране на съдиите.      
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ал.4 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и МТФ.   

Член 23. Отстраняване от тенис комплекса (обхващащ кортовете и 

прилежащата територия) и глоба от 100 лева:  

ал.1 При неподходящо облекло  и външен вид.  

ал. 2 При неуважително поведение и проява на агресия към 

членове на УС на БФТ ръководители, треньори, състезатели, 

деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, публика и 

други лицензирани лица преди по време и след състезанието, 

освен ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи 

по-тежко наказание.   

ал. 3 При консумиране на алкохол по време на състезанието 

Член 24. Да не присъства на от един до пет турнира и глоба от 200 

лева:  

ал.1 За опит за физическа саморазправа с членове на УС на БФТ, 

ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, 

съдии, помощен персонал, публика и други лицензирани лица 

преди по време и след състезанието, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.   

ал.2 За умишлено пречене по време на игра, освен ако по доклад 

или представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.   

ал.3 За обида на членове на УС на БФТ, ръководители, треньори, 

състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, 

публиката и други лицензирани лица по време на срещата, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.    

ал.4 Когато повтори деянията по член 25, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните членове    

ал.5 във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на  БФТ и Международната федерация по тенис (ITF).  
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Член 25. Да не присъства на от три до пет турнира и глоба от 300 

(триста) лева:  

 ал.1 Когато с непристойни изрази или жестове настройва или 

предизвиква публиката към агресия.    

ал.2 За физическа саморазправа с членове на УС на БФТ, 

ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, 

съдии, помощен персонал, публика и други лицензирани лица 

преди по време и след състезанието, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.3 Когато с поведението си по време на среща, умишлено 

опорочи срещата и тя  загуби спортния си характер.    

ал.4 Когато повтори деянията си по чл.24, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните членове        

ал.5 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и Международната федерация по тенис (ITF) .   

Член 26. Да не присъства на минимум шест тенис турнира и глоба 

от 500 (петстотин) лева  

ал.1 За умишлено допускане в игра на нередовен състезател.   

ал.2 За изваждане без причина на състезатели или отбор от 

турнира преди последния да е  завършил .   

ал.3 Когато повтори деянията си по член 25, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните членове  

ал.4 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и Международната федерация по тенис  (ITF).   

Член 27. Да не присъства на минимум десет  тенис турнира и глоба  

от 800 (осемстотин )  лева:  

ал.1 За умишлено картотекиране на нередовен състезател.   

ал.2 Когато треньор умишлено заяви за турнир отстранен 

състезател съгласно член 14 от този правилник или нередовен 
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състезател, освен ако по доклад или представени доказателства ДК 

не наложи по-тежко наказание.     

ал.3 За доказано уговаряне на краен резултат от състезание.   

ал.4 За устни или писмени изявления уронващи престижа на 

Република България и държавните органи, Международната 

федерация по тенис, Тенис Европа, Българска федерация по 

тенис в страната и чужбина, членове на УС на БФТ, деятели, 

делегати на БФТ и други, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.      

ал.5 За физическа саморазправа довела до телесни повреди с 

членове на УС на БФТ, ръководители, треньори, състезатели, 

деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, публика и 

други лицензирани лица преди по време и след състезанието, 

освен ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи 

по-тежко наказание.       

ал.6 За дискриминация по отношение на раса, пол, етнически 

произход, религия, философски или политически възгледи, 

семейно положение или по други причини, освен ако по доклад 

или представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.     

ал.7 За опит за корупция на членове на УС на БФТ, ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии и други 

лицензирани лица, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.      

ал.8 за употреба на алкохол, наркотични и забранени вещества 

преди, по време и след срещата/състезанието, освен ако по 

доклад или представени доказателства ДК не наложи по-тежко 

наказание  

ал.9 Когато повтори деянията си по член 26, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните членове  

ал.10 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и Международната федерация по тенис.  
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Член 28. Отнемане на треньорски права завинаги и забрана за 

заемане на длъжност в структурите и органите на Българска 

федерация по тенис:  

ал.1 За доказана корупция, като за случая се уведомява 

Прокуратурата  на Република България. 

ал.2 При заплаха за живота членове на УС на БФТ на ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, секретари, 

помощен персонал и други лицензирани лица преди по време и 

след срещата/състезанието. 

ал.3 Когато повтори деянията си по чл.27, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните членове         

ал.4 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и МТФ.       

Член 29. По време на състезание, съдиите имат право да отстранят 

от пределите на тенис комплекса - треньор нарушил чл. 21-28. В 

случай, че същият не се подчини до 3 минути, срещата се 

прекратява и се присъжда служебен резултат в полза на 

противниковия играч.  

 

VI.НАКАЗАНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТИ НА КЛУБОВЕ,  ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА И 

ДРУГИ  

Член 30. За нормалното провеждане на всяка среща/състезание 

по тенис, при спазване на изискванията и установения ред, преди, 

по време и след провеждането на срещата/състезанието, 

цялостна отговорност носят президентите на Клубовете по Тенис, 

официалните лица и други, при изпълнение на изискванията на 

Закона за опазване на обществения ред при провеждане на 

спортни мероприятия, Наредбата за провеждане на състезания и 

Правилата и Разпоредбите на БФТ и МТФ.  

ал.1. За подсвирквания, подмятания или пререкание с 

ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, 
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съдии, помощен персонал, публиката и други лицензирани лица 

на играта  преди, по-време и след провеждането на срещата, се 

наказва с отстраняване от срещата и глоба от 100/сто/ лева, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание. 

ал.1./а Когато президент на клуб или официално лице с действията 

си подтиква състезател/отбора си към неспортсменска игра , с 

което създава условия за дисциплинарни нарушения от 

състезателите, преди, по-време и след провеждането на срещата, 

се наказва с отстраняване от срещата/състезанието и глоба от 

150/сто/ лева, освен ако по доклад или представени доказателства 

ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.2. За обида на членове на УС на БФТ, ръководители, треньори, 

състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, 

публиката и други лицензирани лица преди, по-време и след 

провеждането на срещата/състезанието, се наказва с лишаване 

от правото да присъства на най-малко три състезания и глоба от 

200/двеста лева/, освен ако по доклад или представени 

доказателства УС или ДК не наложи по-тежко наказание. 

ал.3. За опит за физическа саморазправа с членове на УС на БФТ,  

ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ,  

съдии, помощен персонал, публика и други лицензирани лица 

преди, по-време и след провеждането на срещата/състезанието 

се наказва с лишаване от правото да присъства на най-малко един 

месец на официални състезания и глоба от 400 (четиристотин) 

лева, освен ако по доклад или представени доказателства УС или 

ДК не наложи по-тежко наказание.  

ал.3./а Когато, Президент на клуб, официално лице и други нареди 

на състезател/отбор да напусне срещата и по тази причина тя е 

била прекратена, се наказва с глоба от 500/петстотин/ лева, освен 

ако по доклад или представени доказателства, ДК не наложи по-

тежко наказание.  
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ал.3./б При повторен случай на напускане на среща и 

прекратяване участието в игра, представителният отбор на Клуба 

по Тенис се изважда от участие в ДП.  

ал.4. За устни или писмени изявления уронващи престижа на Р 

България, МТФ, БФТ в страната и чужбина, членове на УС на БФТ, 

деятели, делегати на БФТ и други, се наказва с лишаване от 

правото да присъства на най-малко три месеца на официални 

състезания на състезателите/отбора си и глоба от 1000/хиляда/ 

лева, освен ако по доклад или представени доказателства УС или 

ДК не наложи по-тежко наказание.   

ал.5. За доказан опит за корупция на членове на УС на БФТ, 

ръководители, треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, 

съдии и други лицензирани лица, се наказва с лишаване от 

правото да не присъства на най-малко шест месеца на 

официални състезания на състезателите/отбора си и глоба от 

1200/хиляда и двеста/ лева, освен ако по доклад или представени 

доказателства УС или ДК не наложи по-тежко наказание.      

ал.6. За физическа саморазправа довела до телесни повреди с 

членове на УС на БФТ, ръководители, треньори, състезатели, 

деятели, делегати на БФТ, съдии, помощен персонал, публика и 

други лицензирани лица преди по време и след 

срещата/състезанието, се наказва с лишаване от правото да не 

присъства на най-малко за една година на официални състезания 

на състезателите/отбора си, както и на всички състезания 

организирани от БФТ и глоба от 1200/хиляда и двеста/ лева, освен 

ако по доклад или представени доказателства УС или ДК не наложи 

по-тежко наказание.       

ал.7. За употреба на алкохол, наркотични и забранени вещества  

преди по време и след срещата/състезанието, се наказва с 

лишаване от правото да не присъства на най-малко за една година 

на официални състезания на състезателите/отбора си, както и на 

всички състезания организирани от БФТ и глоба от 1500/хиляда и 

петстотин/ лева, освен ако по доклад или представени 

доказателства УС или ДК не наложи по-тежко наказание.    
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ал.8. За тенденциозно поведение и/или опити за договаряне на 

изхода на среща от президенти на Клубове по Тенис, официални 

лица и други  лица, се наказва с лишаване от правото да присъства 

най-малко за две години на официални състезания на 

състезателите/отбора си, както и на всички състезания 

организирани от БФТ и глоба от 1000/хиляда/ до 3000/три хиляди/ 

лева, освен ако по доклад или представени доказателства УС или 

ДК не наложи по-тежко наказание.        

ал.9. Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на МТФ.     

ал.10.  По време на състезание, съдиите имат право да отстранят от 

пределите на тенис комплекса– президент на Клуб по тенис, 

официално лице и други. В случай, че същият не се подчини до 3 

минути, срещата се прекратява и се присъжда служебен резултат 

в полза на противниковия състезател/отбор.  

 

VII.НАКАЗАНИЯ НА КЛУБОВЕ И ОТБОРИ ПО ТЕНИС  

Член 31. Санкции от общ характер в следните случаи:  

ал.1 При неспазване срока за заплащане на годишния  членски 

внос към БФТ, Клуба по Тенис  получава предупреждение и му се 

предоставя едномесечен срок за издължаване.   

ал.2 Клубове, неизплатили своите задължения към БФТ от предишна 

или текущата година, се наказват с временно замразяване на 

членството им в БФТ и недопускане до участие в състезания на 

картотекираните им играчи, до издължаването им.  

ал.3 Таксите и дължимите сумите към БФТ се заплащат 15 

(петнадесет) дни преди състезанието от Държавния календар, на 

което участва клуба. При неспазване на срока за заплащане на 

дължимите суми, клубът и играчите му не се допускат до участие до 

издължаване на сумата.  
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ал.4 При неявяване на представител на Клуба по Тенис  или 

упълномощено лице на техническа конференция, по време на 

отборни първенства се налага глоба на клуба в размер на 50 лв.     

ал.5 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Наредбите на БФТ и МТФ.   

Член 32. Порицание и глоба от 100 (сто) лева:   

ал.1 Когато клубът организатор не е подготвил своевременно 

кортовете, необходимите съоръженията към тях за провеждане на 

състезания по тенис, съгласно изискванията от Наредбата на БФТ за 

провеждане на първенствата на територията на Р България, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.      

ал.2 Когато клубът организатор не осигури нормална обстановка 

около съблекалните на отборите и съдиите  един ден преди, по 

време и след завършване на срещата, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.     

ал.3 Когато клубът организатор не осигури нормална обстановка 

около съдийската стая, преди, по време и след завършване на 

състезанието, освен ако по доклад или представени доказателства 

ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.4 Когато повтори деянията си по чл.31, както и за системни 

рецидивиращи дисциплинарни прояви.        

ал.5 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и Международната федерация по тенис (ITF).   

Член 33. Лишаване от домакинство за един турнир и глоба в 

размер на 300 (триста) лева:  

ал.1 Когато клубът организатор не осигури нормална обстановка 

за провеждане на състезанието и зрителите/публиката 

възпрепятстват изпълнение на задълженията на длъжностните лица и 

отправят заплахи към състезатели от противникови отбори, освен 
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ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.    

ал.2 Когато зрители се държат непристойно и агресивно срещу 

състезатели, длъжностни лица, и други свързани с организацията и 

провеждането на срещата/състезанието без наранявания, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.          

ал.3 При навлизане на зрители  в игралното поле и осуетяване на 

игрова ситуация, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.4 Когато клубът организатор не осигури хотел за длъжностните 

лица и гостуващите отбори.  

ал.5 При употребата на забранени и наркотични вещества от 

състезател/състезатели със знанието на клуба/отбора, освен ако 

по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-тежко 

наказание. 

ал.6 Когато клуб/клубове или отбор/отбори повтори деянията си по 

чл.32, както и за системни рецидивиращи дисциплинарни прояви 

по предходните членове    

ал.7 Когато нарушенията са извършени от гостуващите отбори, се 

налага само паричната санкция, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.8 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и Международната федерация по тенис (ITF).   

Член 34. Лишаване от домакинство за 1 година и глоба в размер на 

500 (петстотин ) лева:   

ал.1 При опит на публика/фенове на клуб/клубове или 

отбор/отбори за физическа саморазправа с длъжностни лица и 

състезатели, освен ако по доклад или представени доказателства 

ДК не наложи по-тежко наказание.     
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ал.2 При всякакво умишлено действие на клуб /клубове или отбор/ 

отбори с цел да се предизвика прекратяване на 

среща/състезание, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.3 Когато Клуб по тенис откаже заявено домакинство по-късно от 

90 дни  

ал.4 За участие в групов протест, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.5 За умишлено повреждане на съоръженията и транспортните 

средства от клуб/клубове или отбор/отбори независимо от 

последствията, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.6 При всички случаи, когато по вина на клуб/клубове или 

отбор/отбори срещата/състезанието е прекратена или не е 

проведена, освен ако по доклад или представени доказателства ДК 

не наложи по-тежко наказание.   

ал.7 Когато Клуб по Тенис повтори деянията си по чл.33, както и за 

системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните 

членове  

ал.8 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на БФТ и МТФ.  

Член 35. Лишаване от домакинство за минимум 2 (две) години или 

по-голям период и глоба в размер на 1000 (хиляда) лева:  

ал.1 При хвърляне на предмети от зрители, с което предизвикват 

нараняване на състезатели, официални и длъжностни лица, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.     

ал.2 Когато зрител/зрители нанася удар на състезател, официално 

или длъжностно лице или нанесе щети на тяхно имущество, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.   
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ал.3 Умишлено повреждане на съоръженията или транспортните 

средства на треньори, състезатели, длъжностни лица и други 

свързани с организацията и провеждането на срещата 

/състезанието с материални последствия, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.     

ал.4 За доказано уговаряне на краен резултат от състезание, освен 

ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание.    

ал.5 За саморазправа на зрители и официални лица с длъжностни 

лица и членове на  УС на БФС, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание. 

ал.6 За устни или писмени изявления уронващи престижа на Р 

България, МТФ, БФТ в страната и чужбина, членове на УС на БФТ, 

деятели, делегати на БФТ  и други, освен ако по доклад или 

представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.      

ал.7 За дискриминация по отношение на раса, пол, етнически 

произход, религия, философски или политически възгледи, 

семейно положение или по други причини, освен ако по доклад 

или представени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.8 За опит за корупция на членове на УС на БФТ, ръководители, 

треньори, състезатели, деятели, делегати на БФТ, съдии и други 

лицензирани лица, освен ако по доклад или представени 

доказателства ДК не наложи по-тежко наказание.    

ал.9 За неоторизирана регистрация на играчи на други клубове.   

ал.10 За непозволено привличане на чуждестранни играчи.     

ал.11 Когато Клуб по тенис откаже заявено домакинство по-късно от 

45 дни или провали състезание от календара на БФТ.    

ал.12 Когато Клуба по Тенис повтори деянията си по чл.34, както и за 

системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по предходните 

членове.  
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ал.13 Във всички останали случаи предвидени в Правилата и 

Разпоредбите на МТФ.   

 

IX.НАКАЗАНИЯ НА СЪДИИ     

чл.36 Всички решения за налагане на наказания на съдии се 

определят от Ръководството на Съдийската комисия към БФТ, като 

наказанията са: предупреждение, глоба, лишаване от съдийски 

права за определен период от време, понижаване в по-долна 

съдийска категория, лишаване от съдийски права завинаги или 

комбинация от две или повече от гореизброените. 

чл.37 При неспазване на Международния Кодекс за поведение на 

съдиите по тенис, при нарушаване на установените норми в  

Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и 

Конвенцията за насилието и лошото поведение, съдиите ще бъдат 

наказвани според тежестта на провинението. 

чл.38 При неявяване без предупреждение на състезание, на което 

съдията е включен в екипа: 

- заплащане на глоба от 50 лв. и лишаване от съдийски права 

за 3 месеца. 

чл.39 При неподходящо облекло, съобразено с категорията и 

престижа на състезанието: 

- лишаване от права за състезанието до отстраняване на 

нередностите в облеклото и предупреждение. 

чл.40 При употреба на алкохол и наркотични вещества преди и по 

време на състезанието и явяване във видимо неадекватно 

състояние: 

- заплащане на глоба от минимум 100 лв., лишаване от 

съдийски права за минимум шест месеца и понижаване в по 

долна категория. 

чл.41 При неспазване на правилата на играта и на установения за 

турнира регламент, при проява на некомпетентност при вземане 
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на решения както по отношение на правилата на играта, така и по 

отношение на правилата и системата на провеждане на 

състезанията, а така също и в случаите на вземане на неправилни 

решения при жалби от страна на треньори и състезатели: 

- предупреждение; 

- заплащане на глоба 150 лв.; 

- понижаване в по-ниска категория, полагане на тест; 

- лишаване от права за определен период от време; 

- комбинация от гореизброените. 

чл.42 При толериране на отбор или състезател: 

- предупреждение; 

- заплащане на глоба 100 лв.; 

- лишаване от права за определен период от време. 

чл.43 При корупция и/или участие в залагания: 

- глоба, отнемане на съдийски  права за срок до 3 години, 

сезиране на прокуратурата. 

чл.44 При обсъждане или оценяване отсъжданията на колеги с 

други лица освен с първите или с главния съдия: 

- предупреждение; 

- заплащане на глоба от 50 лв.; 

- лишаване от съдийски права за минимум 1 месец. 

Чл.45 При изготвяне на документи с невярно съдържание или 

докладване на неверни факти: 

ал.1 заплащане на глоба от 250 лв., отнемане на съдийски права за 

минимум 1 година. 

Чл.46 Ако Главен съдия не изпрати навреме съдийския доклад, както 

е посочено в Наредбата на Българска федерация по тенис: 

- предупреждение; 

- заплащане на глоба 50 лв. 

Чл.47 При системни нарушения изразяващи се в: получени 2 (две) 

или повече предупреждения за една година, съдията ще бъде 

лишен от съдийски права за определено време. 
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Чл.48 При незаплащане на годишния членски внос съдиите се 

изваждат автоматично от списъците на лицензираните съдии. 

Чл.49 ДК взима решение за наказание на съдия в 7-дневен срок 

след получаване на доклада на Главния съдия или на съответния 

сигнал, като трябва да вземе становището и на провинилия се 

съдия. Наказан съдия може да обжалва своето наказание в 7-

дневен срок. 

Чл.50 При несъвместимо с авторитета на съдията поведение 

спрямо участниците и зрителите в едно състезание, расистки 

обиди, дискриминация, излагане на престижа на БФТ, МТФ и 

Република България в страната и чужбина: 

- отнемане на съдийски права       

- забрана за заемане на длъжност в структурите на БФТ. 

 

X. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА АНТИДОПИНГОВИТЕ ПРАВИЛА. 

САНКЦИОНИРАНЕ 

Чл. 51. Всички състезатели по тенис, спортно-техническия персонал 

(треньори, лекари, физиотерапевти, кинезитерапевти, мениджъри, 

длъжностни лица) и всяко друго лице придружаващо състезателите 

по време на официални състезания, регистрирани или членуващи 

в БФТ или свързани с нея по силата на договор, оторизация или 

акредитация са длъжни да спазват Антидопинговите правила на 

федерацията. 

(2) При нарушение на Антидопинговите правила, посочените в 

алинея 1 на този член лица се санкционират съгласно Раздел 

„Наказания“ и нормативните актове на WADA и ITF. 

 

XI. ЗАБРАНА ЗА ЗАЛАГАНИЯ. САНКЦИОНИРАНЕ 

Чл. 52. Състезателите по тенис, спортно-техническия персонал 

(треньори, лекари, физиотерапевти, кинезитерапевти, съдии, 

мениджъри, длъжностни лица) и всяко друго лице придружаващо 

състезателите по време на официални тенис състезания не могат 

директно или чрез посредник да правят залагания под каквато и да 
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е форма и показатели за съответното състезание  в което участват 

или имат някаква връзка от каквото и да е естество със 

състезанието.  

(1) При нарушаване на забраната посочена в алинея 1 на този член 

Дисциплинарната комисия налага наказания съобразно правилата 

на ITF, ATP, WTA, Tennis Integrity Unit (TIU) които могат да бъдат: 

- временно спиране на състезателните права и/или забрана за 

участие в състезания под каквато и да е форма и за каквато и да е 

длъжност за периода на разследването; 

- спиране на състезателните права за едногодишен или по-дълъг 

срок и/или забрана за участие в състезания под каквато и да е 

форма и за каквато и да е длъжност за едногодишен или по-дълъг 

период; 

- спиране на състезателните права завинаги и забрана за участие в 

състезания под каквато и да е форма и за и да е длъжност за 

неопределен период. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Член 53. Когато извършените дисциплинарни деяния са повече от 

едно, то наказанията се налагат по съвкупност.    

Член 54. Степенуването на наказанията се извършва в обхвата на 

една спортно-състезателна година.    

Член 55 Когато извършените нарушения са повече от едно, се 

налага по-тежкото наказание.  

Член 56. Ако едно наказание не се вмества в една спортно-

състезателна година, то изтърпяването му продължава и в 

следващата, без да се зачитат месеците, в които няма официални 

състезания от спортния календар на БФТ.    

Член 57. Паричните санкции в настоящия правилник се отнасят за 

всички спортни прояви от календара на Българска федерация по 

тенис.      
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Член 58. Състезателите на подрастващите отбори не се 

санкционират с парични глоби, а за треньори и официални лица 

глобата остава в нормалния размер, като се запазват санкциите за 

лишаване от права за съответните срещи.       

Член 59. ДК и УС на БФТ имат право да налагат наказания за 

дисциплинарни прояви, които не са третирани в настоящия 

Правилник по своя преценка и според Правилата и Разпоредбите 

на Международната федерация по тенис (ITF), като вземат в 

предвид смекчаващи и утежняващи обстоятелства.     

Член 60. Особено тежките провинения на лицензираните и 

длъжностни лица, заемащите длъжност в структурите на БФТ, както 

и нарушенията, водещи до прекратяване на среща/турнир, се 

разглеждат от УС на БФТ.    

Член 61. Когато Клуб по Тенис налага наказания на свой състезател 

или длъжностно лице и това наказание обхваща период на 

състезания от ДСК и МСК на БФТ, задължително наложените 

наказания се разглеждат от ДК при БФТ, която може да ги потвърди 

или промени, което решение се счита за окончателно.   

Член 62. Наказанията на национални състезатели се налагат въз 

основа на доклад на главния треньора на отбора.   

Член 63. Лишаването от домакинство се пренася върху всички 

възрастови групи на наказания Клуб по Тенис.    

Член 64. Отстраненият или изтърпяващ наказанието си треньор/ 

треньори или официално лице следва да заеме такова място край 

корта преди, по време и след срещата/състезанието, откъдето да 

не може да влияе на играча/отбора си.     

Член 65. Правата на състезатели, треньори, официални и 

длъжностни лица се спират до изясняване на случая по допуснатите 

от тях дисциплинарни нарушения и получаване на известие за 

определеното им наказание от ДК на БФТ.      
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Член 66. Клубовете са отговорни за своите състезатели, треньори, 

лицензирани лица и привърженици и отговарят солидарно за 

наложеното наказание.   

Член 67. Когато треньор, състезател или официално лице е 

санкциониран и с глоба, ако до изтичане на наказанието глобата 

не е платена се процедира, както следва:         

ал.1 треньорът, помощник-треньорът, състезателят или 

официалното лице губят правата си до момента на изплащане на 

глобата.       

ал.2 В случай, че наказаният не внесе глобата до изтичане на 

наказанието, правата му се възстановяват след внасяне на сумата.  

Член 68. Когато треньор или ръководител на Клуб по Тенис не 

осигури състезател повикан за нуждите на национален отбор по 

уважителни причини, то на същия се налага глоба от 500 лева, а 

състезателя/състезателите се спират от участие в ДП за 

определено време.   

Член 69. За дисциплинарни прояви, независимо дали са били 

санкционирани от съдиите, виновните лица могат да бъдат 

наказани според ДП на БФТ.  

Член 70. При изключително тежки случаи ДК може да увеличава 

санкциите от предвидените  максимални наказания.    

Член 71. За всяко провинение на длъжностно лице към отборите и 

състезателите председателят на ДК има право да свиква 

заседание на ДК за разглеждане на случая по-молба на 

ръководството на Клуба по Тенис за представяне на доказателствен 

материал, след  внесена такса от 100 /сто/ лева.     

Член 72. Решенията на ДК се приемат на закрито заседание с 

обикновено мнозинство от присъстващите.    

Член 73. При необходимост, ДК може да вземе решение на база 

събрани допълнително доказателства чрез използване на 

технически средства (видео материали), като протоколът се 

подписва задължително от всички членове участвали в него.    
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Члeн 74. Решенията на ДК се изготвят в писмен вид и се подписват 

от всички членове участвали в заседанието.   

Член 75. Настоящия правилник пряко кореспондира и се допълва от 

нормативната уредба на Международната федерация по тенис 

(ITF).   

Член 76. При особено тежки дисциплинарни провинения УС на БФТ 

може да отнема права за винаги.   

Член 77. За всички неупоменати в настоящия правилник нарушения, 

ДК изготвя предложения за наказания и същите се налагат от УС на 

БФТ, когато прецени, че това е целесъобразно.   

Член 78. Решенията на Дисциплинарната комисия подлежат на 

обжалване пред Управителния съвет на БФ Тенис съгласно устава 

на федерацията. 

Член 79. УС на БФТ задължава всички Клубове по Тенис в страната 

преди започване на спортно-състезателната година да се 

запознаят с настоящия правилник. УС на БФТ задължава СК да 

запознае съдиите със съдържанието на правилника.  
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