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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 02.11.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

Състезатели 

Боговеста Бодурска – ХК „Поморие" Поморие 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 4 от „Б“ РХГ – жени (Поморие – Топлика).  

В 28‘44‟ на срещата с действията си създава действителната загуба на контрол над тялото по 

време на бягане или скок, или по време на стрелба на противников състезтел, извършвайки 

нарушение на Състезателните правила. Поведението на Бодурска е класифицирано от 

длъжностните лица, като опасно за здравето на противников състезател и изпълва състава на 

Правило 8:5а. 

Ивалина Рангелова – ХК „Поморие" Поморие 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 4 от „Б“ РХГ – жени (Поморие – Топлика).  

В 35‘52‟ на срещата извършва нарушение, като демонстрира безотговорно отношение към 

противниковия състезател, извършвайки нарушение на Състезателните правила. Поведението 

на Рангелова е класифицирано от длъжностните лица, като безотговорно отношение, 

демонстрирано от извършилия нарушение състезател при извършване на нарушението и 

изпълва състава на Правило 8:5в. 

Тенгиз Каракехайова – ХК „Топлика" Минерални Бани 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 4 от „Б“ РХГ – жени (Поморие – Топлика).  

В 35‘52‟ на срещата извършва нарушение, като демонстрира безотговорно отношение към 

противниковия състезател, извършвайки нарушение на Състезателните правила. Поведението 

на Каракехайова е класифицирано от длъжностните лица, като безотговорно отношение, 

демонстрирано от извършилия нарушение състезател при извършване на нарушението и 

изпълва състава на Правило 8:5в. 

mailto:bfh@abv.bg
http://www.bulgarianhandball.eu/


 
      1040 София, бул.”Васил Левски” 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 930 06 60; + 359 894 599 215; E_mail: bfh@abv.bg 

 

  www.bulgarianhandball.eu 
 

 
  

Официални лица 

Георги Андреев – ХК „Добруджа“ Добрич 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 50‘48‘‘ на 

среща № 1029 от „А“ РХГ мъже (Добруджа – Левски). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от Състезателните правила. 

Официалното лице е наказано за втори път по чл. 23.2 от ДП. 

 

 

Йонко Вутов – ХК „Спартак“ Плевен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 37‘00‘‘ на 

среща № 2012 от „А“ РХГ жени (Спартак – Шумен 98). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от Състезателните правила. 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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