ЕТИЧЕН ПРАВИЛНИК
на „БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИК-БОКС И
МУАЙ-ТАЙ“
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/ Този правилник се прилага спрямо лицата, които са свързани
със спортовете кик-бокс и муай-тай, членуват или участват в работата на
„Българска конфедерация кик-бокс и муай-тай“ и на нейните ръководни и
помощни органи, включително спортните клубове по кик-бокс и муай-тай,
техните състезатели, треньори, съдии, промоутъри, мениджъри на играчи,
секретари, администратори, служители и председатели и управителни органи
на спортни клубове, както и членове на Управителния съвет на федерацията,
на комисии към федерацията и зрители на състезанията и спортните срещи.
/2/ Лицата, посочени в чл. 1, ал. 1 от настоящия правилник, се
задължават да спазват поведение, съответно на най-високите стандарти за
почтеност, да осигуряват безукорната репутация на „Българска конфедерация
кик-бокс и муай-тай“-гр. София, като уважават правата, достойнството и
ценностите на всеки човек, отнасят се към всяко лице, свързано с тези
спортове, с необходимото уважение, независимо от функциите, които
изпълнява или от заеманото служебно положение.
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 2. „Българска конфедерация кик-бокс и муай-тай“-гр. София се
противопоставя на дискриминацията под всякаква форма и по всички
дискриминационни признаци, посочени по-долу, и поощрява въвеждането на
мерки за защита от дискриминация.
Чл. 3. Основни правила за етично поведение на лицата, посочени в
Раздел І, чл. 1 от настоящия правилник :
- Уважават правата и избора на човешката личност като третират всеки
човек по справедлив, безпристрастен и уважителен начин, независимо от
неговия пол, раса, възраст, етнически произход и принадлежност,
гражданство, религия, култура, образование, сексуална ориентация,
политически убеждения, семейно положение, имуществено състояние и
други;
- Запознати са с разпоредбите на нормативните актове на „Българска
конфедерация кик-бокс и муай-тай“, се задължават да ги спазват, както и
се задължават да спазват изискванията на този правилник;
- Спазват правилата на честната игра /феърплея/ и общоприетите етични
и морални норми в спортно-състезателния и тренировъчния процес;
- Не използват вулгарен, обиден, сексистки, расистки език или езикови и
жестомимични изразни средства;
- Разграничават се при решаването на въпроси, от които са лично или
косвено заинтересовани и обявяват публично наличието на посочените
обстоятелства;

-

Не участват в договаряне на начина на провеждани и на крайните
резултати на спортни срещи и спортно-състезателни събития
ІІІ. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА ТРЕНЬОРИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ, СЪДИИ,
ПРОМОУТЪРИ, ОРГАНИЗАТОРИ, РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

Чл. 4. Всички треньори по кик-бокс и муай-тай към федерацията поемат
своите отговорности към състезателите, техните родители и семейства, към
останалите треньори, длъжностните лица, ръководителите и служителите в
спортните клубове, членове на „Българска конфедерация по кик-бокс и муайтай“-гр. София, както и се задължават да изпълняват и/или да съдействат за
изпълнението на рeшенията и на разпорежданията на нейните ръководни,
управителни и изпълнителни органи.
Чл. 5. Треньорите, изпълняващи треньорски функции по отношение на
националните отбори по кик-бокс и муай-тай, както и в спортните клубовечленове на федерацията, следва да поемат отговорност за:
1.
Сигурността, доброто физическо състояние и защитата на всички
състезатели и спортисти, като се задължават изискванията на треньора в
тренировъчния и състезателния процес да не са вредни за
здравословните, емоционалните, интелектуалните и физическите нужди
на всяко трениращо лице;
2.
Окуражаването на състезателите и спортистите да поемат
отговорност за поведението и представянето си в тренировъчния и
състезателния процес.
3.
В общуването си със спортистите и състезателите, други треньори,
съдии, рефери, длъжностни лица на федерацията и др. не използват
обидни изрази, заплахи или действия на насилие;
4.
Етичното си поведение като треньори през време на тренировки,
състезания и спортни срещи, включително и когато участват в същите
само като зрители.
Чл. 6. Треньорите се задължават да:
1.
Съобразяват треньорската си практика с методи, подходящи за
възрастта, зрелостта, опита и възможностите на състезателите.
2.
Полагат необходимите усилия за предпазване на трениращите и
състезателите от употребата на наркотици и други, забранени от закона
вещества;
3.
Уведомяват незабавно „Българска конфедерация кик-бокс и муайтай“-гр. София за започнало срещу тях наказателно преследване,
включително и досъдебно производство, както и декларират, че не са
осъждани за престъпление от общ характер.
4.
Треньорите се задължават да се въздържат от предприемането на
действия по оказване на протекции на определен/и състезатели, както и
да третират равностойно поверените им за подготовка и възпитание
състезатели.
Чл. 7. Треньорът и състезателят се задължават да опазват
конфиденциалната информация, свързана с тренировъчния процес, финансови
въпроси, здравословно състояние на състезателя и др. Конфиденциалността не
изключва издаването на информация на хора, които се преценява, че имат

правото да са информирани по въпроси като:
1.
Оценка с цел селекция;
2.
Препоръки за назначаване на работа;
3.
По отношение дисциплинарни прояви;
4.
По отношение дисциплинарни наказания наложени от спортната
(клубна или национална) организация на неин член или служител;
5.
Юридически и медицински изисквания;
6.
Препоръки до родителите/семейството на състезателите, когато
здравето или сигурността им е застрашена;
7.
При изпълнения на действия за защита на деца, млади хора или
уязвими пълнолетни от малтретиране и сексуален тормоз.
Чл. 8. При изпълнение на задълженията и дейността си на треньорите се
забранява да упражняват влияние и/или да оказват натиск с цел постигане на
лична изгода. Треньорите са длъжни да се придържат в поведението си към
високи лични етични стандарти на поведение и отношение, които спомагат за
изграждане на благоприятния имидж на спортовете кик-бокс и муай-тай, както
следва:
1.
Адекватен външен вид, който демонстрира здраве, отлична лична
хигиена и работоспособност;
2.
Не допуска тютюнопушене и употреба на алкохол или на други
силно упойващи средства в спортните обекти;
2.
Не допуска явяване на работа след консумация на алкохол или на
други силно упойващи средства;
3.
Не допуска компромиси или излагане на риск относно сигурността,
живота и здравето на състезателите.
Чл. 9.
/1/ Всички треньори следва да притежават необходимата
квалификация съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и
спорта и вътрешните нормативни актове на „Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай“-гр. София.
/2/
Треньорите
непрекъснато
повишават
професионалната
си
квалификация и компетентност.
Чл. 10. В съответствие със своите функции и правомощия треньорите
имат следните задължения:
1. Да установят сигурна и нормална тренировъчна среда;
2. Да предпазват състезателите от увреждане, малтретиране и сексуален
тормоз или други посегателства срещу личността им, несвързани със
спецификите на двата спорта;
3. Да указват на състезателите отговорностите им относно собствената
им сигурност, както и сигурността на другите лица, участващи в
тренировъчния процес;
4. В хода на тренировъчния и състезателния процес да предприемат
действия, които са подходящи и съответни на възможностите, опита,
възрастовата група и здравето на състезателите;
5. Да поддържат контакти с компетентни медицински лица относно
поставянето на диагнози, лечението и справянето с физически или
психологически проблеми на състезателите.

Чл. 11. /1/ Треньорите не осъществяват директни контакти със
състезатели – подрастващи, които са картотекирани в друг спортен клуб – член
на федерацията с оглед преминаването и картотекирането на състезателя в
спортния клуб, в който треньорът осъществява дейността си.
/2/ За неприемливо по смисъла на този правилник се приема поведение
на треньор, който изпълнява функциите на треньор или помощник-треньор на
национален отбор да използва служебното си положение за привличане на
състезатели в спортния клуб, в който треньорът работи.
/3/ Всеки контакт относно състезател, който е картотекиран в друг
спортен клуб – член на федерацията следва да бъде осъществен първоначално
със спортния клуб, в който е картотекиран, и едва след това със
състезателя/родителя, като разговорите трябва да са основани само на
допустими за спортовете кик-бокс и муай-тай аргументи, както и да
съответстват на общите правила за етично и добросъвестно поведение.
Чл. 12. Състезателите и спортистите, упражняващи спортовете кик-бокс и
муай-тай:
1.
Избягват използването на обиди, насилие, груба игра, както и
предприемат съответните действия по оказване на помощ на контузен
съотборник или противников играч;
2.
Приемат решенията на съдиите без възражения, като се допуска
контакти със съдията по конкретен въпрос да бъдат осъществени
единствено от треньора;
3.
Приемат успеха и провала, победата и загубата с чест и
достойнство, като не дават външен израз на бурни емоционални реакции;
4.
Подчиняват се на инструкциите на треньора и ръководителя, освен
ако същите явно противоречат на този правилник или на друг
нормативен акт;
5.
Отнася се с необходимото уважение към съотборниците си,
останалите състезатели, треньорите и длъжностните лица;
6.
Не употребяват наркотични или други, забранени от закона
вещества, включително и за постигане на по-високи спортни резултати.
Чл. 13. /1/ При посещенията си на спортни прояви – срещи, мачове и
състезания, зрителите съобразяват обстоятелството, че голяма част от
състезателите по кик-бокс и муай-тай в Република България са спортисти аматьори.
/2/ Зрителите нямат право да излизат на татамито или ринга;
/3/ Не използват никога обиден, подигравателен, сексистки или расистки
език към състезатели, треньори, съдии или други длъжности лица, както и към
други зрители, присъстващи на спортната проява;
/4/ Не предприемат действия, уронващи авторитета на състезателите опоненти и съдийския апарат;
/5/ Не участват в насилствени прояви в никаква форма.
Чл. 14. /1/ Родителите възпитават децата си в справедливо,
безпристрастно и уважително отношение към всички други лица, независимо от
техния пол, раса, възраст, етнически произход, култура, религия и др.
дискриминационни признаци.
/2/ Родителите не заставят децата си за занимания със спортовете кик-

бокс и муай-тай, в случай че те не желаят;
/3/ Родителите възпитават децата си в уважение към треньора и съдиите,
в спазване на общочовешките правила на общуване и поведение, както и в
спазване на всички други специфични правила и нормативи, свързани с
упражняването на спортовете кик-бокс и муай-тай;
/4/ Родителите не се подиграват и не влизат в конфликт с децата си, ако
са загубили среща или са направили грешка;
/5/ Родителите възпитават децата си в полагане на усилия в
тренировъчния и състезателния процес, както и в отборен дух;
/6/ Не предприемат действия, с които уронват престижа и доброто име на
съдиите, включително и такива, чрез които поставят публично под съмнение
преценките и честността на съдиите;
/7/ Настояват за честна игра /феърплей/ и дисциплина в играта, не
толерират некоректната игра и невъзпитания език;
/8/ Не навлизат в спортното поле.
Чл. 15. Съдиите при изпълнение на дейността си се задължават да:
1. Бъдат компетентни и обективни, като прилагат стриктно съответния
състезателен правилник, законовата и подзаконова нормативна уредба, както и
правилниците и вътрешните нормативни актове на федерацията, независимо от
клубните си интереси;
2. В действията си се ръководят от принципите на честната игра
/“феърплея“/;
3. Да бъдат адекватни и в добро физическо състояние за изпълнение на
персоналните си и професионални задължения. Да вземат точни,
справедливи и аргументирани решения;
4. Не се поддават на влияние при евентуални възражения от страна
треньори, състезатели и зрители.
5. Проявяват необходимото уважение към състезатели и спортисти,
треньори, представители на спортните клубове и други длъжностни лица
на федерацията;
6. Не упражняват съдийски правомощия в спортни срещи, когато не са
напълно готови физически или психически (по здравословни или други
лични причини) и информират своевременно отговорните лица, ако по
някаква причина не могат да изпълняват съдийските си задължения на
определен мач;
7. Не се възползват от служебното си положение или не използват
правомощията си за извличане на лична облага;
8. Не изказват мнение за срещите или участниците в тях, освен при
наличие на официален протест;
9. Не толерират обиден, сексисткия или расистки език от страна на
играчи, треньори или други съдии;
10. Предприемат необходимите действия за опазване на здравето на
състезателите;
11. Не правят публични изявления, съдържащи критика към други съдии,
треньори, длъжностни лица, ръководители на федерацията, като при
необходимост от подобни действия сезират УС на БККБМТ, НТС на
БККБМТ;

12. Подпомагат развитието и повишаването
квалификация на младите съдии.

на

професионалната

Чл. 16. Представителите и служители на спортни клубове и ръководство
и длъжности лица на федерацията при изпълнение на дейността си:
1.
Не манипулират правилата, с оглед лична облага или такава на
организацията;
2.
Съдействат на треньорите и състезателите за спазване на
правилата и приемат съдийските отсъждания без протести;
3.
Отнасят се с необходимото уважение към треньори, състезатели,
съдии и други длъжностни лица;
4.
При организацията на тренировки и състезания полагат
необходимите и дължими усилия за осигуряване на съоръжения, които
отговарят на стандартите за сигурност и безопасност;
5.
Съдействат за запазване на престижа и доброто име на
федерацията;
6.
Не се възползват от служебното си положение и не използват
правомощията си за извличане на лична облага.
Чл. 17. Промоутъри и организатори на спортни срещи и състезания при
изпълнение на дейността си се задължават да:
1. Се отнасят с необходимото уважение към треньори, състезатели,
съдии и други длъжностни лица.
2. Се придържат към законите, правилниците, уставите и наредбите на
федерацията, както и тези на WAKO и WMF.
3. Се придържат към принципите на честността, обективността и
чистотата на отношенията си с лицата, с които работят и при преговорите
със спортни клубове или състезатели.
4. Защитават интересите на лицата, които представляват и се
придържат към законовите и спортни правила, както и правилата на
етичността.
5. По време на преговорите с неговите и/или други страни, Промоутърът
и организаторът трябва да действат в съответствие с техните права и
интереси; уважават договорните отношения на своите колеги и се
въздържат от действия, в резултат на които Състезатели нарушават
споразуменията, подписани по-рано с други промоутъри или организатори,
дори и това да е направено, за да се установят нови работни отношения.
6. Всеки контакт относно състезател се установява първо със спортния
клуб, в който състезателят е картотекиран.
ІV. ГАРАНТИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ С ТОЗИ
ПРАВИЛНИК ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
са:

Основен гарант за съблюдаване и прилагане правилата на този правилник

1.
Занимаващите се с кик-бокс и муай-тай в Република България чрез
тяхната съпричастност и доброволно приемане и прилагане на настоящия
правилник.

2.
Управителният съвет на „Българска конфедерация по кик-бокс и
муай-тай“-гр. София.
3.
Нарушенията по настоящия Етичен правилник се констатират по
реда на раздел ІІІ от Дисциплинарния правилник на „Българска конфедерация
по кик-бокс и муай-тай“-гр. София и се наказват с наказанията, предвидени в
раздел ІІ, чл. 9 от същия правилник.
Настоящият правилник е приет с решение на Управителния съвет на
„Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“-гр. София от 03.05.2017 г.

