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Общи положения
Чл.1 (1) Настоящия Етичен кодекс урежда възможностите за
предприемане на действия срещу всяко лице, което умишлено или поради
небрежност:
1. нарушава правилата и регламентите, свързани със спорта ММА;
2. уронва престижа и репутацията на спорта ММА в България и/или на
международно ниво
3. уронва престижа и репутацията на Българска Федерация по ММА
(БФММА) на местно и/или на международно ниво,
4. нарушава предписанията за честна игра.
(2) Етичния кодекс е задължителен за всички спортни клубове-членове на
БФММА, всички състезатели /включително техните придружаващи лица/,
треньори, съдии, организатори и всички други лица, участващи в състезания,
турнири или други мероприятия, организирани от БФММА и/или
регистрирани в Международната Федерация по ММА (IMMAF).
(2) Настоящият Правилник е задължителен за всички състезания и/или
мероприятия, които се провеждат под егидата на БФММА и/или
регистрирани в Международната Федерация по ММА (IMMAF)
(3) Правилникът се прилага и при нарушения, допуснати от български
състезатели на състезания в чужбина, когато БФММА е по някакъв начин
ангажирана с участието им в съответното състезание /включително, но не само,
изпращане на отбор или състезател от нейно име, финансово подпомагане на
отбори или състезатели, оказване на съдействие пред български
административни
органи,
чужди
дипломатически
или
консулски
представителства или чужди ММА федерации и организатори на мма
състезания/турнири.
(4) След приемането на настоящия Правилник от УС на БФММА, той се
публикува на интернет-страницата на БФММА и е задължителен за всички
членове на БФММА от този момент.
Чл. 2 (1) Концепцията на спорта ММА се основава на презумпцията, че
всички състезатели и други участници в състезанията, в това число,
придружаващи лица, треньори, съдии, организатори и всички други лица,
участващи в състезания, турнири или други мероприятия, организирани от
БФММА съблюдават и спазват съществуващите правила и регламенти за
провеждане на състезанията и придават особено голямо значение на честната
игра и доброто спортсменство.
(2) Невъзможно е да се определи с абсолютна точност и при всички
обстоятелства стандартът на очакваното от всички участващи в ММА
състезания, турнири и събития поведение, или да се изброят всички хипотези ,
които ще съставляват нарушение на настоящият Етичен кодекс и които биха
довели до дисциплинарна отговорност и налагане на санкции. В голяма част от
случите се очаква състезателите и всички други участници да се ръководят от
добрата си преценка и общоприетите морално-етични норми, в частност тези
за честна игра и добро спортсменство при определяне на стандартите на
поведение, които се изискват.
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Нарушения на Етичния кодекс
Чл. 3 (1) Основните нарушения на Етичния кодекс са както следва:
1. От състезатели:
а) разпространяване на слухове преди, по време или след състезание,
както такива, които не са свързани с конкретно състезание, които са от естество
да се отразят на общата атмосфера на състезанието, на неговата обществена
оценка и на отделните участници и да породят съмнение в спортсменския
характер на състезанието, както и да са повлияят негативно на репутацията на
спорта ММА в обществото;
б) непристойно поведение спрямо участници, съдии, треньори,
състезатели, организатори и зрители, като подвикване, нагрубяване,
подигравка, заплаха и други подобни или оспорване на съдийски решения не
по установения ред;
2. От треньори, официални лица или други придружаващи лица:
а) намеса в развоя на двубоите на собствени и чужди състезатели, освен в
случаите, упоменати в Правилника за провеждане на съревнования по ММА,
на БФММА;
б) предварително уговаряне на резултати.
в) неспазване на установения ред на игралното поле или в залата или на
открито за съответното състезание, включително неспазване на забрани,
наложени от главния съдия и/или организаторите на турнира за недопускане
на зрители и лица-неучастници в игралното поле на състезанието;
3. От съдии:
а) неспазване на правилата за игра и на установения за турнира
регламент и проява на некомпетентност при вземане на решения, както по
отношение на правилата на играта, така и по отношение на правилата и
системата на провеждане на състезанията, а така също и в случаите на вземане
на неправилни решения при контестации от страна на треньори и състезатели;
б) толериране на отбор или състезател дори и тогава, когато не е налице
формално нарушение на регламента на състезанието или Правилника за
провеждане на съревнования по ММА, на БФММА;
в) неуведомяване в срок за всички промени /място, час, ден и т.н./, които
в хода на състезанието могат да се наложат по обективни причини;
е) прикриване на нарушения от страна на треньори, състезатели, съдии и
организатори, посочени в този Правилник;
ж) несъвместимо със съдийския авторитет поведение спрямо участници и
зрители;
з) излагане на престижа на БФММА и Република България в страната и
чужбина.
4. От организатори:
а) неосигуряване на подходящи условия за провеждане на
състезание/турнир във всяко отношение /зала, място, време, съобразяване с
транспортни условия, настаняване и т.н./;
б) неспазване на разумен срок за оповестяване на състезанието и
условията за участие;
в) подвеждане на участниците и съдиите по отношение на тези условия;
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г) дискриминационно очертаване на кръга на възможните участници,
независимо от принципната свобода на организаторите да решават кого ще
поканят;
д) толериране на отбор или състезател;
е) излагане на престижа на БФММА и Република България при
организирането на международни състезания в страната
7.5. Всякакви нарушения, неупоменати изрично в настоящия Етичния
кодекс следва да бъдат класифицирани и санкционирани в духа на чл. 2 погоре.
Наказания за допуснати нарушения
Чл. 4. За нарушения на разпоредбите на Етичния кодекс могат да бъдат
наложени едно или повече от следните наказания:
а) предупреждение от УС на БФММА
б) публично оповестяване на предупреждението от УС на БФММА на
интернет-страницата на БФММА;
в) предупреждение за изключване от БФММА;
г) отнемане на спортни, треньорски и съдийски звания и отличия;
д) временно отнемане на индивидуални и клубни състезателни,
треньорски, съдийски и организаторски права за срок до 3 /три/ години;
е) декласиране, дисквалификация, прехвърляне в по-ниска група,
временна забрана за домакинство;
ж) изключване от БФММА за срок до 3 /три/ години;
Установяване на нарушенията и ред за налагане на наказанията –
Чл. 5 (1) За установяване на нарушенията и предложения за налагане на
наказанията се произнася Дисциплинарната комисия към БФММА. Решения за
налагане на наказания се вземат от УС на БФММА по предложение на
Дисциплинарната комисия.
(2) Жалба за допуснато нарушение може да направи всеки спортен клуб,
състезател, треньор, съдия, организатор и/или придружаващо лице срещу друг
състезател, треньор, съдия, организатор и/или придружаващо лице, ако е
лично засегнат и/или ако е в качеството си на родител/треньор на
непълнолетен състезател. Членовете на УС могат да правят предложения за
наказания до дисциплинарната комисия в общ интерес.
(3) Жалба се подава до УС на БФММА чрез Дисциплинарната комисия
най-късно в срок до 21 /двадесет и един/ календарни дни от извършване на
нарушението. Жалбата трябва да бъде изпратена по поща с обратна разписка
или по електронна поща от валиден електронен адрес и да бъде придружена от
депозит в размер на 100 лева, внесени в брой в касата на БФММА или по сметка
на БФММА. Депозитът подлежи на връщане своевременно на жалбоподателя, в
случай, че жалбата му се окаже основателна.
(4) В 30-дневен срок от постъпване на жалбата Дисциплинарната
комисия може да изиска писмено от засегнатото лице предоставяне на
допълнителни обяснения или доказателства за извършеното нарушение.
Писмените обяснения по смисъла на преходното изречение следва да бъдат
представени в срок до 10 дни от получаване на уведомлението. Преди да се
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произнесе, Дисциплинарната комисия може да поиска мнението и на други
помощни органи на БФММА.
(5) Дисциплинарната комисия взема решение дали е налице нарушение
и съответно основание за налагане на санкция с мнозинство от присъстващите,
при спазване на изискванията за кворум, в 20-дневен срок след изтичане на
срока, в който засегнатото лице има право да даде обяснения по твърдяното
нарушение. Дисциплинарната комисия представя мотивиран доклад по
преписката с предложение в писмена форма до УС на БФММА, който се
произнася с решение, което се взема с обикновено мнозинство при спазване на
изискванията за кворум, съгласно Устава на БФММА.
(6) Решението на УС на БФММА е окончателно, освен ако от Закона или
Устава на БФММА следва друго.
Настоящият Етичен кодекс е приет от Управителния съвет на БФММА на
01 декември 2020 г.

Станислав Недков
Председател на Управителния съвет на БФММА
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