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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 / 21.12.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Състезатели 

Атила Хасан – ХК „Фрегата" Бургас 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща от национална група „A“ при 

Младежи до 19 години (Фрегата - Спартак). След края на срещата състезателя извършва 

изключително грубо и безотговорно действие, изритвайки пълна с вода бутилка в зоната за 

смяна, с което застрашава състезатели, официални и длъжностни лица.  

Поведението на Хасан е класифицирано от длъжностните лица, като умишлени или 

злонамерени действия, които по никакъв начин не са свързани с игровата ситуация и изпълва 

състава на Правило 8:6б. 

Състезателят няма право да вземе участие в първата среща на отбора от следващия 

турнир при Национална група „А“ за Младежите до 19 години през 2022г.   

– ХК „Шумен 61“ - ХК „Фрегата“. 

 

Официални лица 

Десислав Симеонов – ХК „Фрегата“ Бургас 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП. В 42‘00‘‘ на среща № 1 от национална група „A“ при 

Младежи до 19 години (Добруджа – Фрегата) Симеонов получава официално предупреждение 

за оспорване на съдийско решение. Действията на официалното лице представляват 

неспортсменско поведение и изпълват състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 
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Валери Чекичев – ХК „Албатрос“ Бургас 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП. В 50‘00‘‘ на среща № 2 от национална група „A“ при 

Младежи до 19 години (Спартак – Албатрос) Чекичев получава официално предупреждение за 

оспорване на съдийско решение. Действията на официалното лице представляват 

неспортсменско поведение и изпълват състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 

 

Ваня Чекичева – ХК „Албатрос“ Бургас 

„Лишаване от право да ръководи отбора си три срещи и глоба от 300 лв.” по чл. 26.1 от 

ДП.  В 50‘00‘‘ на среща № 2 от национална група „A“ при Младежи до 19 години (Спартак – 

Албатрос) Чекичева е директно дисквалифицирана след отправени обидни думи по адрес на 

съдиите на срещата. Действията на официалното лице представляват обидно поведение, 

насочено към друго лице и изпълват състава на Правило 8:10а от Състезателните правила. 

Официалното лице вече е изтърпяло една среща от своето наказание по време на среща 

№ 4 от горепосочения турнир (Албатрос – Добруджа). 

Чекичева няма право да вземе участие в първите две предстоящи срещи на отбора си от 

турнирите при Национална група „А“ за Младежите до 19 години през 2022г.   

– ХК „Поморие“ - ХК „Албатрос“ 

– ХК „Албатрос“ - ХК „Шумен 61“ 

 

Официалното лице възстановява правата си след изиграването на тези срещи и при 

спазването на чл.11.2 изр. „а“  от ДП. 

 

Радослав Георгиев – ХК „Локомотив“ Горна Оряховица 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП.  В 11‘50‘‘ на среща № 2 от турнир на национална група 

„Б“ в „Б“ РХГ мъже (Академик ТУ – Локомотив ГО)  Георгиев получава официално 

предупреждение за оспорване на съдийско решение. Действията на официалното лице 

представляват неспортсменско поведение и изпълват състава на Правило 8:7а от 

Състезателните правила. 

Официалното лице е наказано за втори път по чл. 23.2 от ДП. 
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Красимир Мелков – ОХК „Беласица“ Петрич 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП.  В 31‘40‘‘на среща № 1 от национална група „Б“ в 

Младежи до 19 години (Беласица – Интер) Мелков получава официално предупреждение за 

оспорване на съдийско решение. Действията на официалното лице представляват 

неспортсменско поведение и изпълват състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 


