Правилник на Българска федерация по футбол на маса
1.

2.

Членски внос – всеки член на федерацията (клуб) е длъжен да внесе таксата за членски
внос до 31 март от всяка календарна година за да могат играчите да имат право на ранкинг
в БФФМ и МФФМ
1.1.
1.1. Размер на таксата
1.1.1.
Минималната такса е за 1бр. Лиценз
1.1.2.
1бр. – 29бр лицензи за сезон е по 60лв./бр.
1.1.3.
30бр. – 59бр лицензи за сезон е по 48лв./бр.
1.1.4.
60+ бр. лицензи за сезон е по 36лв./бр.
1.1.5.
Всички младежи до 18 годишна възраст не дължат такса за членство в
БФФМ
1.1.6.
Всички състезатели в инвалидна количка не дължат такса към БФФМ
1.1.7.
Чуждестранен играч няма допълнителна такса за участието му в някой от
клубовете, само ако е записан в някоя от другите страни членки на МФФМ
1.1.8.
За нов играч се изисква 5лв. регистрационна такса за първата година при
следващи се води като редовен играч и влиза в сила пълната такса
1.2.
Внасяне
1.2.1.
По банков път – в пояснения се записва от кой клуб се плаща таксата и за
кой състезателен сезон
1.2.2.
Кеш – издава се приходен ордер на клуба за конкретния сезон
1.2.3.
Време за внасяне до 31 март от съответния сезон
1.3.
Санкции
1.3.1.
При неплащане на минималната такса клуба губи право да участва с отбор
във всяка от категориите за националната лига и всеки от членовете на
клуба се прекратява временно лиценза и няма право да участва на
републиканско първенство и да е в ранкинг системите на БФФМ и МФФМ
1.3.2.
За плащане на допълнителни такси за членски внос след 31 март
независимо от броя на членовете в клуб е 72лв за лиценз (освен за нов играч
- 1.1.8)
1.3.3.
Всеки който е с прекратени права може да ги възстанови от следващия
сезон без допълнителна такса
1.4.
Лицензи не могат да се прехвълят на други играчи
Картотека

2.1.

3.

4.

5.

Всеки играч подава молба към клуба си за получаване на лиценз за съответния
сезон
2.2.
Данни в молбата
2.2.1.
Трите имена на кирилица и латиница
2.2.2.
Снимка (препоръчително)
2.2.3.
Дата на раждане
2.2.4.
Номер ако не е нов играч
2.2.5.
Членство към кой клуб има за сезона
2.3.
Клуба подпечатва молбата с което удостоверява истинността на данните
3.Трансфери
3.1.
Всеки играч може да се прехвърля в друг клуб свободно веднъж без такса.
3.2.
За всеки следващ трансфер дължи такса от 50лв. на БФФМ за да бъде изпълнен
трансфера.
Национални отбори
4.1.
За всяка от категориите Мъже, Жени, Младежи, Ветерани и Инвалиди националния
отбор се избира от национален селекционер, за съответната категория, който е
избран от ОС
Треньори
5.1.
За всяка от категориите Мъже, Жени, Младежи, Ветерани и Инвалиди има
национален селекционер, който е и главен треньор на съответния отбор.
5.2.
За всяка от категориите има и помощник треньор, който също се избира от ОС.
5.3.
Треньорите са отговорни пред УС и при постъпване на жалби или неизпълнение на
задълженията си за съответния пост УС може да прецени да освободи съответния
човек и на следващото събрание да се избере нов човек на същия пост който се
избира от ОС
5.4.
Степените на треньорите по възходящ ред:
5.4.1.
Инструктор
5.4.2.
Треньор
5.4.3.
Старши треньор
5.4.4.
Главен треньор
5.5.
Критериите за кандидатстване на всеки от ранговете да е следния:
5.5.1.
Задължителни
5.5.1.1.
За инструктор – 2 години член на БФФМ, да е участвал на поне 8
турнира от спортния календар на МФФМ, Да има диплома за средно
образование
5.5.1.2.
За треньор – 3 години член на БФФМ, да е участвал на поне 10
турнира от спортния календар на МФФМ като поне 3 от тях са
интернешънъл; световна серия или световна купа, да има диплома
за средно образование
5.5.1.3.
За старши треньор – 4 години член на БФФМ, да е участвал на поне
15 турнира от спортния календар на МФФМ като поне 5 от тях са
интернешънъл; световна серия или световна купа, да има диплома
за средно образование

5.5.1.4.

6.

За главен треньор – да е поне на 30 години, 8 години член на
БФФМ, да е участвал на поне 30 турнира от спортния календар на
МФФМ като поне 10 от тях са интернешънъл; световна серия или
световна купа, да има диплома за средно образование
5.5.2.
Незадължителни (предимства)
5.5.2.1.
Да е сертифициран съдия от МФФМ
5.5.2.2.
Да има препоръка от клуб в който не членува
5.5.2.3.
Да има спортно образование
5.5.2.4.
Да е бил треньор в друг спорт
5.6.
Сертифицирането на треньора става по следния начин:
5.6.1.
Молба от кандидата до УС
5.6.2.
При отказ за сертифициране, УС представя основание в писмен отговор до
кандидата
5.6.3.
При одобрение, УС издава сертификат от БФФМ за успешно
сертифициране на кандирата за съответния ранг треньор
5.7.
Следните задължения изпълнява националния треньор и селекционер в
определената категория:
5.7.1.
Избора на отбора прави сам и определя критериите
5.7.2.
Въвежда списък 9 титуляра и 6 резерви пред комисията за националните
отбори (УС заедно с КС), които да бъдат представителния отбор на
България за настоящия сезон. Срока за подаване на списъците е до 1
февруари за всеки сезон.
5.7.3.
Избира отборите за всеки турнир, съобразявайки се с играчите които ще
пътуват за него
5.7.4.
Да провежда тренировки от поне 10 часа преди даден турнир, разпределени
на поне 5 срещи
5.7.5.
Обявява графика на тренировките поне 2 месеца преди конкретния турнир
5.7.6.
Комисията за националните отбори може да върне за преразглеждане на
съставите на всяка от категориите или го утвърждава и обявява в интернет
достъпно на членовете на федерацията
5.7.7.
За конкретния турнир определя кои са титулярите и кои са резервите за
всеки мач
5.7.8.
Определя какви смени да се правят и кога
5.7.9.
Докато отбора играе, е неразделна част от него
5.7.10.
Подписва нужните документи и е отговорен за тях
5.7.11.
Национален селекционер не може да е инструктор
Подаване на данни към МФФМ
6.1.
Само членовете на УС да имат достъп до платформата за управление на МФФМ.
6.2.
Подаването на информация за турнири, тренировъчни центрове, картотека на
съдиите и картотека на играчите се въвежда и поддържа от УС.
6.2.1.
Всеки клуб има собствен профил и въвеждането и поддържането на
картотеката в клуба се правят от УС на БФФМ.

6.3.
7.

Въвеждането на актуална информация трябва да става в рамките до 3 дни (с
изключение на българските национални празници).

Съдии
7.1.
Рангове на съдии:
7.1.1.
Асистент
7.1.2.
Регионален
7.1.3.
Национален
7.1.4.
Интернационален*
7.1.5.
Интернационален**
7.2.
Сертифицираните съдии които са със статут на асистент съдия, за да станат
регионален кандидатстват с писмена молба до УС и по негова преценка се
одобрява или се обосновава за отказа.
7.3.
Сертифицираните съдии с ранг регионален кандидатстват с писмена молба до УС и
се назначава дата и час в който да има практически изпит на който Иван
Македонски да изпита кандидата. Практическия изпит се състои от симулиран мач
на който да се види преценката на кандидата по време на игра и коректността на
отсъжданията.
7.4.
Кандидати от даден клуб не могат да бъдат изпитвани от съдия в същия клуб в
който членуват. По този начин да може да се избегне пристрастност.
7.5.
За повече информация може да се прочете съдийският кодекс.

