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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 17 / 08.03.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Състезатели 

Костадин Костадинов – ХК „Асти 91" Хасково 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща № 3 от Национална група „В“ 

за младежи до 19 години (Асти 91 – Раховец 2008). В 32‘00‟ на срещата състезателя извършва 

нарушение, което е прието, като акт на отмъщение към противниковия състезател. Нарушението 

се изразява в грубо неспортсменско поведение. Поведението на Костадинов е класифицирано 

от длъжностните лица, като акт на отмъщение, след извършено нарушение на противников 

състезател и изпълва състава на Правило 8:9е. 

Състезателя няма право да вземе участие с отбора си в срещата от следващия турнир на 

Национална група „В“ за Младежи до 19 години. 

- Среща № 1 - (Асти 91 – Академик ТУ) на 27 март 2022 год. 
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Михаил Стоянов – ХК „Раховец 2008" Горна Оряховица 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща № 3 от Национална група „В“ 

за младежи до 19 години (Асти 91 – Раховец 2008). В 32‘00‟ на срещата състезателя навлиза без 

позволение на игралното поле, търсейки саморазправа с противников състезател, изразявайки, 

се като акт на отмъщение към противниковия състезател. Поведението на Стоянов е 

класифицирано от длъжностните лица, като грубо неспортсменско поведение и изпълва състава 

на Правило 8:9е. 

Състезателя няма право да вземе участие с отбора си в срещата от следващия турнир на 

Национална група „В“ за Младежи до 19 години. 

- Среща № 1 - (Мартен 67 – Раховец 2008) на 27 март 2022 год. 

 

Официални лица 

Борислав Станчев – ХК „Осъм“ Ловеч 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 19‘00‘‘ на 

среща № 1065 от „А“ РХГ мъже (Пирин 64 – Осъм). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 8:7а от 

Състезателните правила. 

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

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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