НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВO ПО ФУТЗАЛ
ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
І. Общи положения:
1. С настоящата наредба се регламентира начина и условията за
организиране и провеждане на Градско първенство по футзал за
служители на МВР.
2. Градското първенство по футзал се организира и администрира от
Спортна асоциация - МВР и Клуб по плажен футбол и футзал-МВР
(КПФФ) в съответствие с Правилника за спортно-състезателната дейност в
МВР и Българския футболен съюз.
ІІ. Цел и задачи:
1. Да се популяризира и масовизира футбола, като средство за физическа
подготовка и релаксация сред служителите на МВР,
2. Да се излъчи градски първенец и извърши подбор на състезатели за
представителния отбор на МВР.
ІІІ. Време, място и система за провеждане на градското първенство:
1. Градското първенство по футзал ще се проведе на 6 и 7 ноември 2013 г.
от 09.00 ч. на стадион „Раковски” (игрища за мини футбол).
2.Техническата конференция ще се проведе от 09.00 ч. на 6.11.2013 г. на ст.
„Раковски” (Жребият ще бъде пълен).
ІV. Регламент на първенството:
1. Схемата на първенството ще се изготви след приемане на писмените
заявки, подадени до крайния срок и ще се предостави на техническата
конференция.
2. Срещите ще се играят по правилата утвърдени от FIFA за футзал. При
равенство в редовното време се изпълняват дузпи до излъчване на
победител.
3. Срок за подаване на заявки – 04.11.2013 г.
Е-mail: office@sa-mvr.com
служебна ел. поща – Деловодство ЦБПС.

Телефони за връзка: 982 5803; факс: 954 90 83.
Без писмени заявки отбори няма да бъдат допускани до участие в
първенството.
V. Право на участие и документи:
1. В градското първенство по футзал право на участие имат отбори от
дирекции, служби и районни управления на МВР от гр. София, клубовечленове на Спортна асоциация - МВР, НСО, ДАНС, ГД „Охрана” – МП,
ГДИН – МП и други по покана.
2. Отборите участници имат право да представят на първенството 10
състезатели и един треньор или водач.
3. Списък с трите имена на състезателите, заверен от началника на
службата или председателя на спортния клуб.
4.
Предсъстезателен медицински преглед валиден за датите на
първенството.
5. Проверката на документите ще се извърши на 6 ноември 2013 г. от 9 00
ч. на стадион „Раковски”.
VІ. Ръководство на първенството:
1. Първенството се ръководи от спортно-техническа комисия в състав:
- председател – служител на ЦБПС;
- секретар – служител на ЦБПС;
- членове – съдия и двама представители на отбори участници в
първенството.
2. Членовете се избират на техническата конференция.
3. Задължения на спортно-техническите комисия:
- следи за прилагането и спазването на настоящата наредба, регламента на
първенството, решенията на ръководството на СА – МВР;
- взима решения по подадени писмени жалби;
- при необходимост прилага нормативните документи на МВР,
Правилника за организиране и провеждане на спортно-състезателната
дейност на МВР и разпоредбите на БФС;
- изготвя доклад за първенството, който представя пред спортнотехническата комисия на СА – МВР.
VІІ. Спортно-технически изисквания:
1. Екипировка и номерация на състезателите:
- всеки отбор трябва да има два екипа с различни (контрастни) цветове –
основен и резервен;
- в случай на съвпадение на цветовете, отборът гост на срещата по
протокол трябва да промени основния екип с резервен;

- играчите трябва да са облечени в екипи, които са номерирани и да запазят
същата номерация през цялото първенство.
2. Всеки отбор има право на неограничен брой смени по време на
футболната среща.
4. Натрупването на 3 жълти картона водят до отстраняване за една среща.
5. Жълт картон, последван от жълт или червен картон в същата среща
води до отстраняване за една среща.
6. Червен картон за опасна игра и умишлени действия за
предотвратяване на гол – отстраняване от игра за една среща.
7. Червен картон за лошо поведение или обиден език към съдията,
противник или длъжностно лице води до отстраняване от игра за цялото
първенство.
8. За групов протест – отстраняване на отбора от първенството.
9. Използването на дързък, обиден и оскърбителен език, нарушаването
на реда и сигурността в игрално и неигрално време и подстрекаването към
такива действия от страна на състезатели и ръководители води до
отстраняване на отбора от участие до края на първенството. За случая се
представя писмен доклад до секретариата на СА – МВР.
10. Жалби се подават до 10 минути след приключване на срещата чрез
водача или треньора на отбора и се разглеждат от спортно-техническата
комисия.
VІІІ. Награди:
1. Отборни:
- Отборите,заемащи призови места в първенството, получават купи и
грамоти.
2. Индивидуални :
- за най-добър вратар.
- за голмайстор.
- за ферплей.
ІХ. Финансови условия:
1. Разходите за организация (съдийски такси и обслужващ персонал,
награди, материално спортна база, озвучаване, и др.) са за сметка на
организаторите от Спортна асоциация - МВР и Клуб по плажен футбол и
футзал-МВР.
2. Всички останали разходи са за сметка на участващите отбори.
Х. Преходни и заключителни разпоредби:

1.
Всички срещи се провеждат в съответствие с действащите правила
на FIFA за футзал. Наредбата и Дисциплинарния правилник за
първенствата и турнирите в системата на БФС за сезон 2013/2014 г. и
настоящата Наредба.
ГЕН. СЕКРЕТАР НА
СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ - МВР: (п)
( И. МЛАДЕНОВ )

