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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 16.11.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

 

Официални лица 

Самет Муртазали – ХК „Асти 91“ Хасково 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 03‘00‘‘ на 

среща № 1 от турнир на Национална група „В“ за Младежи до 19 години (АСТИ-91 – Раховец-

2008). Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение по 

Правило 8:7а от Състезателните правила. 
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Хандбални клубове 

Хандбален Клуб „Нове 99“ гр. Свищов 

След като ДК на БФХ се запозна детайлно със ситуацията, реши следното: 

ДК установява нарушение на част „В“ от ДП „Наказания на хандбални клубове и отбори за 

неизпълнение на изискванията на наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири 

и спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, а именно чл. 30.5, ред 1.  

Отборът на ХК „Нове 99“ гр. Свищов, не се е явил на среща от Национална група за Девойки 

старша възраст до 16 години (Локомотив ГО – Нове-99) в посочената в програмата дата и час. 

Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага на ХК “Нове 99” гр. Свищов  

„имуществена санкция на в размер на 500 лв., отнемане на две точки от временното 

класиране и присъждане на служебен резултат 0:10“. съгласно чл. 30.5, пр. 1 от ДП и чл. 

59 от ДП, като част от санкцията – 200 лв. трябва да бъдат заплатени съгласно чл. 30.5, 

пр. 1 от ДП, а останалата сума (300 лв.) ще бъде добавена към глобата, която ще бъде 

наложена на клуба при повторно нарушение на състава на чл. 30.5 от Наредбата за 

провеждане на ДП и турнири за спортно-състезателната 2020/21. 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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