БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА - БСФЛ

ПРОТОКОЛ от заседание на Спортно-Техническата Комисия - СТК към
БСФЛ, проведено на 13.05.2015 г.

1. Във връзка с подадена жалба за участие на нередовен състезател в
отбора на Деником в срещата Деником – Стройкомерс, играна на
31.03.2015 г., на базата на предоставен снимков материал и
документи, СТК установи:
a. Състезателят на Деником, Ангел Йорданов е играл в срещата под името
Владимир Пекин.
b. Към деня на провеждане на срещата, няма представени документи, че Ангел
Йорданов е служител на „Деником“.
c. Отборът на „Деником“ представя официален документ, че Ангел Йорданов е
служител на компанията след 31.03.2015 г.
РЕШЕНИЯ на СТК по т.1:
1.1 Към момента Ангел Йорданов е редовен състезател на „Деником“. Същият има право да
играе в отбора на „Деником“ в Шампионата на БСФЛ.
1.2 Към 31.03.2015 г. СТК към БСФЛ няма основание да счита, че Ангел Йорданов е редовен
състезател в отбора на „Деником“, още повече, че се е представил под друго име при
проверката преди срещата. СТК към БСФЛ анулира получения в срещата резултат (0:0), и
присъжда служебна победа с 5:0 за „Стройкомерс“.
1.3 На основание чл.13 от Правилника на БСФЛ, СТК към БСФЛ добавя т.16 към чл.10 на същия
Правилник, която гласи: 10.16 Ако се установи, че служител на дадена компания, който
не е картотекиран в отбора, състезаващ се в БСФЛ, вземе участие в дадена среща
към датата на провеждането, заблуждавайки делегат/съдия с неверно посочени
лични данни при проверката преди срещата, резултатът от срещата се анулира и се
присъжда служебен резултат 5:0 в полза на противниковия отбор.
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2. Във връзка с подадена жалба за участие на нередовни състезатели
в отбора на ИНФРА Холдинг, СТК към БСФЛ установи:
a. Към настоящия момент, за всички състезатели, картотекирани в отбора на
ИНФРА Холдинг, има предоставен официален документ от фирмата, че са
служители в структурата на компанията.
b. В периода от получаване на жалбата до заседанието на СТК, в БСФЛ не са
постъпили доказателства, че някой от състезателите на ИНФРА Холдинг е
служител на друга компания.
РЕШЕНИЕ на СТК по т.2:
2.1 При постъпване на категорични доказателства, СТК към БСФЛ се задължава да преразгледа
жалбата.

3. Във връзка с установяване участието на състезатели с нередовна
отборна екипировка (без номера, различен цвят на фланелките),
СТК към БСФЛ реши:
РЕШЕНИЕ на СТК по т.3:
3.1 Гратисният период за набавяне на отборна екипировка се удължава до 20.05.2015 г.
Считано от следващия кръг на БСФЛ, предвиден за Четвъртък, 21.05.2015 г. съдиите ще
следят стриктно за еднаквост и номерация на екипите. При установяване на нередност по
чл.6.1 от Правилника на БСФЛ, предвидената санкция (отнемане на 1 точка от актива на
отбор, в който участва състезател с нередовна екипировка) ще бъде безусловно налагана.

Председател на комисията:

......................................
/арх. Веселин Колев/

Членове:

1. ...................................
/Николай Бабачев/
2. ...................................
/Красимир Бурла/
3. ...................................
/Радмил Петров/
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