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РЕГЛАМЕНТ
за организиране и провеждане на
градско първенство по плажен футбол за „Купа София“
08.05. – 09.05.2021 г., град София
Настоящият документ е изготвен в съответствие на чл. 15 и чл. 16 от Вътрешни правила
за реда и начина на организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност
на служителите в МВР МЗ рег. №8121з-762/02.07.2019 г.
С него се регламентира организирането и провеждането на градското първенство по
плажен футбол за „Купа София“ за 2021 г., правата, задълженията и отговорностите на
организаторите и участниците.
І. Организатори
Първенството се администрира от „Спортна асоциация – МВР“, като организатор и в
това си качество осигурява терен за провеждане на първенството.
ІІ. Период и място на провеждане
Първенството ще се проведе в периода 08.05. – 09.05.2021 г. Срещите ще се играят на
терените за плажни спортове „София бийч“, 1137 София, м. „Камбаните“, ул. „Проф. Асен
Киселинчев“.
ІІІ. Право на участие и формиране на отборите
1. Право на участие имат всички членове на клубове на „Спортна асоциация – МВР“,
получили официална покана от организаторите.
2. Отборът, представляващ спортния клуб, се състои от ръководител и 10 състезатели
(максимален брой).
3. В състава на отбора, представляващ спортния клуб, може да бъдат включени един
или повече служители, членове на друг спортен клуб след съгласуване и разрешение между
съответните клубни ръководители.
4. Стажантите, преминаващи първоначално професионално обучение и курсантите от
Академия на МВР могат да участват в първенството от името на спортен клуб след
разрешение на учебното заведение.
5. Заявки за сборни отбори и казуси, касаещи правото за участие ще се разглеждат от
спортно-техническата комисия на СА – МВР.
Забележка: Въпроси, отнасящи се до правото за участие се изпращат в секретариата на
„Спортна асоциация – МВР“ в срок до 28.04.2021 г. и се разглеждат от спортно-техническата
комисия на Асоциацията, която своевременно уведомява засегнатите страни с взетото
решение.
ІV. Документи за участие
1. Заявка за участие, включваща брой участници, лице и телефон за контакт, изпратена
до 28.04.2021 г. в „Спортна асоциация – МВР“;
2. Персонални документи на участниците:
– служебна карта;
– курсантска карта;
– разрешения, дадени в случаите, описани в точки 3, 4 и 5 от раздел ІІІ. „Право на
участие и формиране на отборите“;
– състезателен списък с имената на 10 футболисти и номерата на фланелките, с които
ще играят – по време на първенството промени не се допускат;
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– медицинско свидетелство за допускане до участие, изготвено не по-късно от 3 дни
от началната дата на първенството.
3. Медицинското свидетелство се представя на техническата конференция, а личните
документи (служебни карти и др.) – преди началото на всяка среща.
4. Състезателният списък се изпраща до секретариата на „Спортна асоциация – МВР“ в
срок до 28.04.2021 г. на e-mail: office@sa-mvr.com или служебна ел. поща: Деловодство
ЦБПС.
5. Промени в състезателния списък, както и корекции на номерата на фланелките са
възможни само по време на техническата конференция.
Документи след посоченият срок не се приемат!
V. 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. Натрупването на 2 жълти картона водят до отстраняване за една среща.
3. Жълт картон, последван от жълт или червен картон в същата среща води до
отстраняване за една среща.
4. Червен картон за опасна игра и умишлени действия за предотвратяване на гол –
отстраняване от игра за една среща.
5. Червен картон за лошо поведение или обиден език към съдията, противник или
длъжностно лице води до отстраняване от игра за цялото първенство.
6. За групов протест – отстраняване на отбора от първенството.
7. Използването на обиден 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.
8. При установяване на нередовен състезател в дадена среща, същият се отстранява от
игра до края на първенството. На отбора, от чието име играе, се присъжда служебна загуба и
се представя писмен доклад до секретариата на СА – МВР.
9. Жалби се подават до 10 минути след приключване на срещата чрез водача на отбора и
се разглеждат от спортно-техническата и дисциплинарна комисия (СТДК).
VІ. Ръководство на първенството
1. Първенството се ръководи от спортно-техническа и дисциплинарна комисия в състав:
– председател – служител на ЦБПС – АМВР;
– секретар – служител на ЦБПС – АМВР;
– членове – съдия и двама представители от отборите участници.
2. Съдията, член на СТДК е председател на съдийската колегия.
3. Членовете на СТДК се избират на техническата конференция.
4. Задължения на спортно-техническата и дисциплинарната комисия:
– следи за прилагането и спазването на регламента на първенството, решенията на
ръководството на „Спортна асоциация – МВР“;
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– следи за спазването на Етичен кодекс за поведението на държавните служители в
МВР;
– взима решения по подадени писмени жалби;
– при необходимост прилага нормативните документи на МВР, Вътрешни правила за
реда и начина на организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност на
служителите в МВР МЗ8121з-762/02.07.2019 г.и разпоредбите на БФС по плажен футбол;
– изготвя доклад за първенството, които представя пред спортно-техническата
комисия на „Спортна асоциация – МВР“.
VІІ. Система на провеждате на първенството
1. Системата на провеждане на първенството ще се изготви след приемане на заявките,
подадени до крайния срок и ще се представи на техническата конференция.
2. Разпределението на отборите, съгласно системата за провеждане на турнира, ще бъде
чрез общ жребий.
3. Ще се играят двубои за определяне на всички места в крайното класиране.
VІІІ. Техническа конференция - ще се състои на 08.05.2021 г. от 1000 часа. Мястото на
провеждане – терените за плажни спортове „София бийч“.
ІХ. Протокол и награждаване
1. Провеждането на първенството се съпътства от протокол по откриване и закриване,
които се разясняват по време на техническата конференция.
2. Награди:
– купи за първите три отбора;
– грамоти – до шесто място;
– купа за голмайстор на първенството;
– най-добър вратар на първенството;
– купа за спортсменство – отборно.
По време на първенството националният флаг и този на СА – МВР трябва да са
поставени на видно място.
Х. Други
1. Временните и окончателни резултати от първенството се отразяват на електронната
страница на СА – МВР – www.sa-mvr.com.
Адрес за кореспонденция:
1408 София, ул. Балша №18, стадион „Раковски“
Телефони за връзка: 25 803, 25 806 – Г. Савов.
Служебна ел. поща: Деловодство ЦБПС
e-mail: office@sa-mvr.com

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“: /п/
ЧАВДАР АТАНАСОВ
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