НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИТЕ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
І. Цел на настоящата наредба е да регламентира начина на
провеждане, отговорностите на участниците и реда за класиране в
турнирите по плажен волейбол
ІІ. Формат на турнирите:
На основата на чл. 2.6 и 14.4 от статуса CEV, съгласно изискванията на FIVB и
добрите практики на Българската Федерация по Волейбол /БФВ/ турнирите се
провеждат в период от една година (сезон) и се считат за Национален
шампионат на страната.
БФВ като директен субект на FIVB и CEV е оторизирана да организира
професионално и провежда регламентирано тези турнири и шампионати.

ІІІ. Организационен формат:
1/. Турнирите за мъже и жени се състоят от национални турнири (могат да
бъдат с различен ранг) и финален турнир за мъже и жени.
В този смисъл Националният шампионат се администрира от БФВ и
започва на 01 Януари и приключва на 31 Декември за всяка година.
2/. При необходимост БФВ може да организира и други турнири за мъже и
жени, и подрастващи, и отделно турнири за мъже или жени, в рамките на
същата календарна година.

ІV. Право на участие на отбори
1/. Всички видове отбори (състоящи се от по двама състезатели) имат право
да играят в турнирите/ шампионата на БФВ, ако са регистрирани
състезатели – изпълнили всички условия и задължения към БФВ, CEV и
FIVB и нямат неплатени и действащи наказания.
Отбора се смята за пълен, ако и двамата му участници са регистрирани
надлежно към БФВ. Треньори, водачи, лекари и физиотерапевти не са
членове на отбора.
2/. Процедура за годишна регистрация на състезатели по плажен волейбол
към БФВ:
2.1. Срокът за годишна индивидуална регистрация е 25 Май на съответната
година, а ако тази дата се пада в почивен ден, то срокът е първият работен ден
след нея.
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2.2. Годишната регистрация към БФВ се извършва лично или с изпращане на
набора от необходимите документи по е-mail* или факс*.
*e-mail: beachvolley@volleyball.bg
*факс: 02/ 981 23 32
2.3. Необходими документи /Приложение 1/:
• РЕГИСТРАЦИОННА ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА BVBUL 1 +
снимка
• Всеки състезател е длъжен да заплати годишна такса от 25лв. към
БФВ с подаването на набора от необходими документи. Ако поради
някаква причина се налага регистрацията да се извършва след срока
посочен в чл.IV.2.1. годишната такса за всеки състезател е 50лв. При
регистрация Таксата може да бъде заплатена лично във БФВ или по
банкова път*: BG65UNCR96601084608405
* При плащане по банков път в БФВ (лично или по е-mail или факс) се
представя копие от вносната бележка.
• ЗДРАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ BVBUL 3
• ДОГОВОР НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ BVBUL 4
За всеки турнир се попълва и изпраща отделна ВХОДЯЩА ОТБОРНА
ФОРМА BVBUL 2
Право за участие - само регистрирани към БФВ състезатели
3/. Процедура за заявка за турнир от Календар 2015год :
3.1. Срокът за подаване на ВХОДЯЩА ОТБОРНА ФОРМА BVBUL 2 е петък до
17:00ч. на седмицата преди съответния турнир.
3.2. Заявката става чрез формите, които се намират на сайта на БФВ:
www.volleyball.bg
3.3. Всеки състезател, желаещ да участва в турнир и/ или в квалификация за
турнир трябва да представи задължително на техническата конференция за
съответния турнир копие от здравна застраховка за дните на турнира, без която
не се допускат за участие.

V. Общи приложения и изисквания към състезателите по плажен
волейбол:
1/. Всеки желаещ да участва в турнири по плажен волейбол на БФВ трябва
да има статута на регистриран състезател по плажен волейбол и напълно да
спазва изискванията на FIVB, CEV и БФВ и правилника по този спорт.
2/. Ангажимент на състезателите е да се уверят в редовната си регистрация.
Регистрацията е официална и данните в нея се ползват за комуникация със
състезателите.
3/. Не се изисква от желаещите:
• Специализирана спортна квалификация;
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• Няма ограничения за практикувания спорт или възрастови такива –
освен ако за съответния турнир/ шампионат БФВ не оповести точните
възрастови условия.

VІ. Изисквания към регистрираните състезатели за участие в
турнир/ шампионат по плажен волейбол на БФВ.
1/. Всички състезатели, редовно регистрирани в БФВ в посочения (в гл. IV
т.2, 2.1) срок задължително да формират доброволно отбори от по 2ма
състезатели с попълването на форма BVBUL 2.
2/. За всеки турнир/шампионат, всеки състезател трябва да представи на
организаторите на съответния турнир:
1. Входяща отборна форма BVBUL 2
2. Копие от здравната полица за здравна застраховка, от първокласен за
страната застраховател – за целия период (дни) на турнира/ шампионата.
3/. Срока за представяне на копие индивидуалната здравна застраховка е
първата техническа конференция (за основна схема или квалификация), на
която е длъжен да се яви отбора /състезателя/. Копието от
застрахователната полица се представя на организаторите, а оригинала
остава у състезателите.
4/. Всички състезатели (за квалификации или основен турнир) носят лична
отговорност за техния транспорт и рискове – за да пристигнат навреме на
часа на техническата конференция, в която трябва да участват.
5/. Присъствието и на двамата състезатели от отбор е задължително (с
изключение на форсмажорни обстоятелства) за техническата конференция,
от нейното начало до нейния край. Санкцията при неприсъствие е отпадане
на отбора от участие в турнира/ квалификациите. При възникване на
форсмажорни обстоятелства, за да не бъде отстранен от участие съответния
отбор, организаторите трябва да бъдат уведомени, преди започването на
техническата конференция, факс,Е-mail, телефон.
6/. Документи, съобщения и обаждания след техническата конференция не
променят обстоятелствата по т.5/. и са в компетенцията на техническия
супервайзор (или главния съдия) на турнира.
7/. Отбори, участници от други страни в националните турнири
/шампионати може да става със съгласието на БФВ, CEV и промотъра
(организатора).
8/. „Wild Card” отбори, участници (български и чуждестранни) могат да
участват по покана на една от страните в т.7/., с общото им одобрение.
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9/. Отборите спазват утвърдените от комисията по плажен волейбол
основни и квалифиционни схеми и точкуване за календар 2015г.

VІІ. Формат на турнирите/ шампионата.
1/. За провеждане на националните турнири/ шампионати се прилагат
изискванията на FIVB, CEV и БФВ: отборите са с по двама състезатели,
играят се 2 от 3 гейма (с изключение на квалификациите), до 21 точки (или
над – с 2 точки разлика), смяна на полетата при 2-та гейма при кратност на
7 на точките, и в трети гейм – на 5.
Прилага се системата на двойна елиминация (за 8, 12, 16 или 24 отбора) и
отборите се подреждат съгласно тяхните резултати в турнира по
формулите, определени от FIVB и CEV.
2/. И за двата етапа (квалификации и основен турнир) се използват
задължително официални лицензирани съдии, национална категория;
странични съдии за основния турнир и секретари за срещите.
3/. Точките за класиране на отборите за всеки турнир/ шампионат се
пресмятат по един и същи подход за всички отбори и национални турнири,
като се вземат 20% от точките от националния турнир на отборите за
последната 1 година по таблицата одобрена и администрирана от БФВ.
Администрирането на точките, позициите и крайното класиране се
регламентира от БФВ и рейтинга на състезателите се счита за единствено
официален за целия сезон.
4/. Всеки отбор от квалификациите и основния турнир е длъжен да носи
еднакви по цвят, десен и материя униформи:
- за мъжете – потници и/ или тениски и гащета.
- за жените – потници и/ или тениски и бикини (не прашки).
Организаторите са длъжни да предоставят униформи на всички състезатели
от основния турнир, съответно мъжки и дамски, а униформите остават
лична отговорност на състезателите за целия турнир.
5/. Състезателите, участници в церемонията по награждаване задължително
се явяват на нея с униформите, дадени им от организаторите на турнира, за
участие в турнира.
6/. Организаторите предоставят на официалните лица (технически
супервайзор, главен съдия, съдии, странични съдии и секретари) униформи
за всеки отделен турнир.
7/. Местата се определят от таблицата утвърдена от БФВ за съответния
сезон.
При отбори с еднакви показатели за разпределението в основната схема, се
тегли жребий на техническата конференция преди основния турнир.
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В зависимост от условията (време, брой кортове, съдии и др.)
квалификационните мачове могат да се играят и от един гейм до 21т. (или
над 2 т. разлика).
Отборите класирали се на квалификациите са длъжни да участват на
техническата конференция за основния турнир. При неявяване на
техническата конференция, отборът не се допуска до основния турнир и
губи точките от съответния (ако има такива). БФВ може да наложи и
дисциплинарно наказание при неявяване на техническата конференция, без
обективни причини отбора участник.
8/. След започване на турнира – смяна на състезатели от един отбор или
тяхната номерация (№ 1 и № 2) не се разрешават.

VІІІ. Финансови условия
1/. Всички състезатели имат право да получат суми в пари, единствено
според обявения награден фонд от организатора (промотъра). Всички други
претенции за плащане от страна на организатора или БФВ се игнорират.
Схемата за разпределение на наградния фонд може да е различна, според
изискванията на организатора.
2/. Всички регистрирани състезатели заплащат задължителна годишна такса
към БФВ по реда на чл.IV от настоящата наредба.
3/. Финансово всички турнири се осигуряват от съответния организатор
(съгласно план сметката определена от БФВ).
4/. Разходите за транспорт, хотел и храна са лична отговорност на
състезателите, участващи в квалификационните мачове. За дните на
основния турнир ангажимента на организатора може да покрива различни
разходи (според неговите възможности), но паричния награден фонд за
състезателите и разходите за официалните лица и техните такси по т.3 се
заплащат задължително, преди основния турнир – на техническата
конференция.
5/. БФВ няма ангажименти към изплащане на разходи на състезатели или
официални лица, или да подсигурява награден фонд за турнирите, освен ако
в условията за провеждане на турнирите/ шампионата не е изрично
упоменато.

ІХ. Организационен график и отговорности.
1/. Всяка година до 10 април БФВ обявява ранглиста на състезателите за
настоящия състезателен сезон и в координация с организаторите обявява
планираните турнири и места на провеждане (ако са договорени).
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2/. БФВ регистрира всички състезатели по плажен волейбол – ежегодно, за
всеки сезон по реда на чл.IV от настоящата наредба.
3/. БФВ единствена осигурява правата на провеждането на турнири/
шампионати по плажен волейбол в РБългария според регулациите на CEV и
FIVB. Администрира спортно състезателната част и предоставя
лицензирани съдии и официални лица за тези турнири.
В своята дейност те се ръководят от правилниците на БФВ, правилника по
плажен волейбол и инструкциите на CEV и FIVB. Официалните лица се
ръководят и отчитат единствено на БФВ.
4/. Организатора (промотъра) обявява всеки отделен турнир не по-малко от
35 дни от дата на квалификациите (1 ден преди основния турнир), като
задължително посочва – срок за приключване на регистрацията /затваряне
на турнира/; дата (дни) за квалификации; дните на основния турнир;
наградния фонд, условията за транспорт, хотел и храна за състезателите;
брой на отборите за квалификациите и за основния турнир; поканени
отбори; социални дейности.
5/. Преди всеки турнир организаторите обявяват крайна дата за подаване на
заявките за съответния турнир, след която не се приемат заявки. Тази дата
по правило е петък 17.00 ч. в седмицата преди турнира.
6/. Организатора информира (изпраща, публикува) регистрираните за
турнира състезатели за тяхното участие (квалификации или основен
турнир) до края на работния ден в понеделника в седмицата на турнира,
заедно с часовете на деня за провеждане на:
-техническа конференция за квалификации;
-техническа конференция за основен турнир.
7/. БФВ уведомява официалните лица, които ще обслужват турнира до 14.00
ч. в понеделника в седмицата на турнира и продължителността на техния
ангажимент.
8/. Всички състезатели, които отпаднат от турнира имат право да получат
паричната си награда в края на състезателния ден, на отпадането си и
организаторите нямат ангажименти към тяхното пребиваване (хотел, храна,
транспорт), освен ако БФВ и/ или организатора не проявят претенции към
тяхното присъствие.
9/. Всички отбори (състезатели), които участват в занятия с деца,
официални лица и др., и всички състезатели, класирани до 4 място
включително, задължително участват в церемонията по награждаването.
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10/. Състезателите са длъжни да оказват съдействие на организатора или
БФВ, във връзка с различни активности и мероприятия, свързани с
развитието на плажния волейбол.

ІХ. Санкции и глоби.
1/. За неуважение и неспазване на официалните наредби и правилници на
БФВ, CEV и FIVB от страна на БФВ се налагат санкции и глоби на всички
участници в турнирите/ шампионатите - състезатели, официални лица,
промотъри, спонсори, медии, обслужващи фирми и нституции на
съответните състезания. За организатора потвърдил пред БФВ и не провел
съответния турнир санкцията е 10 000лв. , ако БФВ не наложи друга
санкция на организатора
2/. Степента на санкциониране следва приетите критерии, код на
дисциплината на CEV /т.5.2.2/
Размера на глобите се определя от Дисциплинарната комисия на БФВ (или
оторизирано от президента лице, или комисията по плажен волейбол към
БФВ)и Дисциплинарния правилник на БФВ. За всички състезателни
официални турнири.
3/. Случаите на разрушаване или повреди по оборудването на корта,
стадиона, прилежащите съоръжения, както и действия на състезателите и
други официални лица като неспортменско поведение, обидно отношение
или агресия се санкционират по установените от FIVB административни и
финансови регулации, част от Дисциплинарния правилник на НКПВ.
Паричният размер на глобите се определя от органа в т.2/.
4/. Изпълнението в сила на санкциите става след доклад от техническия
супервайзор на турнира/ шампионата и одобрение от органа в т.2/.
Изплащането на глобите по доклад на Техническия Супервайзор става в
срок до 7 дни от информирането на потърпевшите страни или незабавно до
2 часа след провинението по скала за санкциите на Дисциплинарният
правилник на НКПВ.
5/. Участие на състезатели и официални лица в неоторизирани от БФВ
турнири/ шампионати се санкционира от органа в т.2/. с парична глоба
определена от него.
За участие на български състезатели и официални лица в турнири/
шампионати неодобрени от CEV и/ или FIVB в други страни се налага
парична глоба от органа в т.2/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата наредба е изготвена от НКПВ към БФВ и отразява принципните
основи на провеждане на турнирите по плажен волейбол по регулациите на
FIVB и CEV, като са използвани техни нормативни документи и форми.
Наредбата отчита и някои специфики и добър опит от проведените последните 5
години турнири и шампионати.
Влизането в сила на настоящата Наредба, за всички участници, или промени, се
извършва от президента на БФВ или упълномощено лице от него (или от УС
БФВ) - в лицето на председателя на комисията по плажен волейбол към БФВ.

Дата: 07.11.2014год.

Председател на Комисията по
Плажен волейбол
М. Багдасаров
Приложение 1 списък на санкциите към състезателите, официални лица и
спонсори.
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САНКЦИИ:
Състезатели – Специфични регламентации и санкции според Handbook 2013
1. Състезателите трябва да бъдат напълно наясно с Официалните правила на
Плажния волейбол и правилата за устройство на състезанията според Handbook
2013, както и Правилника на ФИВБ (по специално Дисциплинарния правилник и
Медицинския правилник).
2. Ако състезател наруши гореспоменатите правила Националната федерация има
право да предприеме дисциплинарна санкция срещу атлета както сметне за
необходимо като наложи финансова санкция, която ще бъде удържана от съответния
награден фонд на състезанието или заплатена от състезаателя на Българска
федерация по волейбол преди следващото състезание от календара.
3. БФВ уважава правото на състезателя да оспори санкции по-високи от 300 лева,
като заплати съответна административна такса пред Комисията по плажен волейбол.
4. За всички случаи на наложена санкция по време на състезание, Делегата на
турнира или главния съдия трябва да уведоми лично състезателя за наложената му
санкция, да получи писменото му потвърждение, че е осведомен за нарушението и
санкцията и да подаде информация на организаторите за публикуване в дневния
бюлетин на турнира.
А. Процедура по записването
Състезатели, които не отговарят на процедурата по регистрация
а/ Картотека в Българска федерация по волейбол
б/ Медицинска застраховка за турнир/сезон
в/ Откажат допинг проверка
Няма да бъдат допускани за участие в турнира.
Б. Късно записване
В случаите, когато късно записване е одобрено от БФВ, организаторите (между
одобрения лист с участниците по точки и техническа конференция)
- Засегнатите отбори губят правото си да бъдат включени в Основна схема (дори да
имат необходимите точки за участие в основна схема)
- Санкция за късно записване трябва да бъде платена на Българска федерация
волейбол : 50 лева на отбор (мъже/жени) и 20 лева на отбор (състезания под 23) в
срок от 24 часа от потвърждението за приемане на късното записване. Същата
санкция може да бъде отменена само от делегата на турнира или БФВ.
В. Късно оттегляне на заявка от турнир
Състезателите ще бъдат санкционирани и при късно оттегляне от турнир с неустойка
в рамките на 100 лева при липса на удостоверена медицинска причина.
Г. Късно пристигане или Неявяване
- Състезатели, които не се явят или пристигнат късно (след започването) за
техническата конференция преди турнира/състезанието и не са получили
предварително разрешението на главния съдия/делегата могат да бъдат
санкционирани с изваждане от турнираи финансова санкция според ранга на турнира
• Републикански турнир – неучастие и 50 лева на отбор
• Мастърс или национални финали – неучастие и 100 лева на отбор
• Юноши – 10 лева на отбор
- Санкциите за неприсъствие или неявяване се налагат и индивидуално при
присъствие само на единия състезател в рамките на 50% от общата.
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- Състезатели неприсъстващи на церемонията по награждаване и са сред призовите
места на турнира се наказват с финансова санкция според ранга на турнира
• Републикански турнир – неучастие и 50 лева на отбор
• Мастърс или национални финали – неучастие и 100 лева на отбор
• Юноши – 10 лева на отбор
Е. Условия на участие в турнира
- Състезатели участващи в Национален шампионат по Плажен волейбол извън
територията на Националната им федерация трябва да имат писменото съгласие на
тяхната Национална федерация (БФВ). При участие без такова съгласие или в
състезания нерегламентирани от федерацията на страната домакин ще доведе до
дисквалификация на отбора от всички състезания под егидата на CEV и FIVB.
- Състезатели участващи в нерегламентирани състезания могат да бъдат
санкционирани от FIVB – от парична санкция до доживотна забрана, според
Handbook 2013 – Section 11 – Specific regulations and sanctions
- Състезатели, които участват в медийни изяви, интервюта, непосредствено след
мача (на корта или в рамките на съоръженията) без официалния потник/горнище
предоставено от организаторите, където се правят снимки или видео материал –
подлежат на санкция до 100 лева на инцидент.
- Състезател, който отсъства по време на Официалната церемония по награждаване
подлежи на санкция от до 100 лева.
- Всички дискусии на корта следва да се решават според Официалните правила и
във връзка с процедурите за Протест протокол и санкциите по-долу:
- Прогресивна такса (50 лева за първи протест по време на турнир, и минимум от 100
лева за втори протест, като се удвоява за всеки следващ случай) когато протестът е
отхвърлен от Главния съдия/Съдийски делегат. Ако се случи на Централен корт –
санкциите са съответно 100/200 лева и се удвояват за всеки следващ случай.
Същите санкции важат и за случаите, в които първият съдия вика съдийския делегат
на корта, по настояване на състезател, в случаите които оспорването на състезателя
не отговарят на критериите за протест.
- В случай, че Протест Ниво 2 е официално записан в протокола след края на мача,
всички аргументи на състезателя трябва да бъдат представени на главния
съдия/делегата не по-късно от 30 минути след края на мача и придружени от депозит
от 100 лева (200 лева за инциденти случили се на Централен корт). Финално
решение ще бъде произнесено от Организационния комитет не по-късно от 2 часа
след получаване на протеста, или най-късно до започване на мачовете засегнати от
изхода на процедурата. Решението е крайно и не подлежи на обжалване.
- Всички случаи на злоупотреба с оборудване и обида на длъжностни лица или
персонал на корта (пример: викове, крещене, сочене с пръст или жестове към
съдиите, ритане та топката, дърпане на мрежата, агресия и т.н.) са предмет на
Дисциплинарните санкции на FIVB и настоящия документ и могат да доведат до
дисквалификация на състезател/отбор. Всеки инцидент довел до наказателен червен
картон или по-висока санкция от съдиите и описан в протокола на мача води след
себе си и парична санкция, според характера на провинението и приложената скала:
Злоупотреба с екипировка/оборудване
В този раздел следва да се прави разлика между наличие на вреди или липса на
вреди, като пряко касаещи времето да се поправи ситуацията и подновяване на
играта. Също така при оценяване на последствията от нарушението винаги се взема
в предвид дали се случва на Централен корт или странични кортове.
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Характер на провинението
Vs.
Последствие
Злоупотреба с Топки, Зона
на играчите и Официална
униформа*
Злоупотреба със система
на мрежата, линиите,
съдийски стол, рекламни
пана или други подобни по
характер нарушения

Нарушение
без
последствия

Забавяне на мач или
загуба/смяна на
оборудване или
екипировка

Забавяне на мач или
загуба/смяна на
оборудване или
екипировка - при мач на
Централен корт

10 лева
(*при
смяна)

25 лв
(*при смяна със
забавяне)

50 лв
(*при смяна със
забавяне)

10 лева

30-50 лева

60-250 лева

Обида на съдийски екип или персонал на корта
Следва да се прави разграничение между вербални и не-вербални действия във
връзка с нивото на обидата, както и дали съответните действия са извършени на
Централен корт, тъй като в последния случай ще имат много по-голямо негативно
влияние на представянето на спорта Плажен волейбол.

Характер на провинението
Vs.
Последствие
Устна обида водеща до
Други обидни действия
(невербални)

червен картон
отстраняване за сет
червен картон
отстраняване за сет
дисквалификация

При мач на
страничен
корт

20 лв
50 лв
20 лв
50 лв
150 лв

При мач на
Централен корт

50 лв
100 лв
50 лв
100 лв
300 лв

- Санкциите приложени от съдиите и надлежно записани в протокола трябва да
бъдат съобщени на главния съдия/технически супервайзор, който е отговорен за
издаване на съответната глоба и да информира засегнатите участници.
- Позволени са максимум от два медицински тайм-аута на състезател в 12-месечен
период. Всеки допълнителен МТО ще бъде санкциониран според приложената
скала:
• 100 лева за 3ти МТО през 12 месечен период
• 200 лева за 4ти МТО през 12 месечен период
• 300 лева за 5ти МТО през 12 месечен период
- МТО дадени от съдията поради наранявания свързани с кръв – макар и да изискват
медицинска намеса, няма да се брояткъм общия брой на МТО използвани от атлет
през 12 месечен период.
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- Организаторите трябва да осигурят лесен достъп на състезателите до 2 тоалетни
(една за мъже и една за жени – преносими, ако не е възможно да се ползва
съществуващо съоръжение) в обсег от максимум 100 метра от кортовете.

Униформи
- Състезателите от един отбор трябва да разполагат с еднакви долници
- Шортите на състезателите не трябва да бъдат торбести, скъсани и трябва
задължително да са 10 см над коляното. Това правило следва да бъде налагано
стриктно от техническите делегати на турнир с помощта на всички официални лица
и санкция следва да бъде налагана за всеки случай на несъответствие от
състезателите (БФВ – от 25 лева за всеки мач в квалификациите и
предварителната фаза до 200 лева за мач от основна схема от четвъртфиналите
до финал). Това правило следва да се спазва по всяко време в официалните зони
на състезанието, по време на загрявка, протокол по време на мач и награждаване.
- За FIVB състезания е задължително да бъде напечатано името на състезателите
(мъже) на шортите и при липсата му се налагат санкции:
• До 200USD за първи ден
• До 500USD за втори ден
• удвоявя се с всеки следващ ден
- Препоръчва се същото и за жените, но поради малката площ не е задължително и
няма санкции.
- Състезателите могат да печатат имената си по екипировка/ татуировки.
- Забранява се на състезателите да показват на екипировката извън регулацията за
лични спонсори, всякакви религиозни или политически послания, както и символи
на други организации различни от тяхните национални федерации.
- Състезател , който откаже да се яви на допинг контрол се дискварифицира
автоматично. Засегнатият отбор ще загуби всичките си мачове чрез ‘forfeit’. Атлет с
позитивен тест се наказва според разпоредбите на FIVB за период до 4 години.
- Ако капитанът на даден отбор не подпише протокола за мача, то отборът му се
дисквалифицира за турнира.
- За всички други случаи в сила са Дисциплинарните правила на FIVB.
Г. Плащане
- БФВ си запазва правото да удържи директно от наградния фонд на състезанието
всички санкции на засегнатите атлети.
- БФВ си запазва правото да наложи допълнителна санкция на заседание на
Комисията по плажен волейбол.
- Санкции наложени след турнира следва да бъдат съобщени на засегнатия
състезател и да се заплатят преди следващия турнир, на който състезателят
участва.
- Главният съдия/Техническия делегат може да наложи санкция на провинил се
състезател според съответната скала:

Скала на санкциите
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Ниво
Устна забележка от гл.съдия/Делегат

Действие
* Устна забележка записана във Финалния доклад на
състезанието
* Състезателят е уведомен за санкцията

Писмена забележка от
гл.съдия/Делегат

* Писмена забележка от гл.съдия/Делегат използвайки
официалната форма
* Копия до БФВ и състезателя
* Състезателят е уведомен за санкцията

Парична санкция

* Скала на санкциите
* Писмена забележка от гл.съдия/Делегат използвайки
официалната форма
* Копия до БФВ и състезателя
* Състезателят е уведомен писмено за санкцията

Отстраняване за определен период

* БФВ - Комисия по плажен волейбол налага санкцията
* Писмена забележка от гл.съдия/Делегат използвайки
официалната форма
* Отразена във финалния доклад на състезанието със
съответните доказателства : протокол, възражения, запис
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