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І. ОБЩИ КЛАУЗИ

Чл. 1. Дисциплинарният правилник определя правилата, по които
Дисциплинарната комисия („ДК”) на Българската футболна форумна лига („БФФЛ”
или „Лигата”) или съответният друг компетентен орган установява дисциплинарните
нарушения и налага наказания за тяхното извършване.

Чл. 2. Разпоредбите на Дисциплинарния правилник и наложените от ДК или от
съответния друг компетентен орган наказания са задължителни за отборите-участници
в състезанията от спортния календар на БФФЛ, както и за състезателите, треньорите и
ръководителите (водачите) на отборите.

Чл. 3. Дисциплинарният правилник възприема като най-високи ценности
феърплея във футболната игра, почтеното, честно и коректно отношение на и извън
терена между състезатели, треньори, ръководители (водачи), длъжностни лица и
публика, въздига Правилата на играта футбол като задължителни за спазване от
лицата, ангажирани с функции и роля в първенствата, и определя за цел на приемането
и прилагането си от ДК и другите органи на БФФЛ налагането с всички сили и
допустими средства на принципите и духа на честната игра и отношения в
първенствата и турнирите, свързани с Лигата или администрирани от нея или от нейни
помощни органи и функционери.

Чл. 4. (1) Отборите-участници в Лигата отговарят за действията и поведението
на своите състезатели, треньори, ръководители (водачи) и други свързани с тях лица,
включително привърженици – около, на и извън терена; преди, по време и след
футболните срещи; на и извън спортните съоръжения, на които се провеждат мачове
под егидата на или свързани с Лигата; по повод или без връзка с конкретна футболна
среща, включително по отношение на деяния, извършени извън времето на провеждане
на срещи от програмата на БФФЛ и извън местата, определени за това, както и спрямо
поведение, изразяващо се във вербална или писмена комуникация, в дискусии на живо
или в интернет-форума на БФФЛ, винаги когато съответните действия и поведение са
във връзка с качеството на лицата като ангажирани с отбор или с Лигата.

(2) Отговорността по ал. 1 се носи и лично от всеки състезател, треньор,
ръководител (водач), друг функционер, привърженик и зрител, когато става въпрос за
негови действия и поведение, попадащи в хипотезите на предходната алинея.

Чл. 5. За инциденти, деяния или провинения, неупоменати в настоящия
Дисциплинарен правилник, както и за упоменати такива, за които не са предвидени
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съответни наказания или в случай че не са изписани конкретни и изрични правила за
определени ситуации, ДК на БФФЛ, с оглед на духа на Лигата, феърплея и Правилата
на футболната игра, както и във връзка с регламента за провеждане на съответното
състезание, има правомощия да постанови решение, както намери за добре, по всеки
такъв казус.

ІІ. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ

Чл. 6. Дисциплинарните нарушения по смисъла на настоящия Дисциплинарен
правилник са следните:

1. неспортсменско поведение;
2. показване с думи и/или с действия на несъгласие с решението на съдията;
3. системно нарушаване на Правилата на футболната игра;
4. забавяне на подновяването на играта;
5. неспазване на определеното отстояние от топката при подновяване на играта

или при изпълнение на статично положение (свободен удар, наказателен удар, удар от
вратата, ъглов удар, странично хвърляне).

6. влизане или завръщане на терена без разрешението на съдията;
7. съзнателно напускане на терена без разрешението на съдията;
8. грубо нарушение;
9. насилствено поведение;
10. плюене към противников състезател или към което и да е друго лице;
11. предотвратяване на отбелязването на гол от противниковия отбор или

предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол от противниковия
отбор посредством умишлена игра с ръка (без да се отнася за вратаря в собственото му
наказателно поле);

12. предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол посредством
извършване срещу противников състезател, който се придвижва към вратата, на
нарушение, наказуемо със свободен удар или с наказателен удар;

13. използване на груб, обиден или оскърбителен език и/или жестове;
14. получаване на второ официално предупреждение (жълт картон) в една и

съща среща;
15. проява на дискриминационно, расистко или по какъвто и да е начин различно

от общоприетото отношение към лица, отбори или институции;
16. нарушаване на реда и сигурността по време и извън времетраенето на

футболните срещи;
17. нарушаване на регламента или на други задължителни правила на БФФЛ;
18. участие във футболна среща в очевидно нетрезво състояние;
19. нарушаване на повелителни разпоредби на действащото законодателство и

правила.

Чл. 7. Наказания се налагат за нарушения от следните видове:
1. персонални нарушения, извършени от конкретни лица;
2. отборни нарушения;
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3. нарушения за официално предупреждение;
4. нарушения за изгонване;
5. нарушения за лишаване от състезателни или други права за определен период

от време или завинаги;
6. нарушения, извършени, докато топката е в игра;
7. нарушения, извършени при спряна игра по време на срещата;
8. нарушения, извършени извън игровото време (преди срещата, в почивката

между полувремената или след срещата);
9. нарушения, извършени извън игралното поле;
10. нарушения, извършени извън спортните съоръжения, на които се провеждат

срещите;
11. нарушения, извършени в интернет-пространството;
12. дискриминационни, расистки или прояви на различно третиране на лица,

отбори или институции.

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА
ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Чл. 8. (1) Дисциплинарните нарушения се установяват от ДК по доклад(и) на
длъжностните лица (ръководещ съдия; делегат), назначени от Лигата за съответната
среща от програмата на съответното състезание от спортния календар на БФФЛ. Без да
е налице доклад на длъжностно лице, ДК не се счита за надлежно сезирана за
извършено дисциплинарно нарушение и не се произнася по установяването на такова.

(2) Допуска се установяване на дисциплинарни нарушения и по доклад на
съответния отговорник (главен организатор) на състезанието или лигата (групата), част
от програмата на която е футболната среща, при спазване на процедурните изисквания
на предходната алинея.

(3) Не се допуска установяване на дисциплинарни нарушения само по
видеозапис. Същият може да служи като допълнително доказателство за установяване
на дисциплинарното нарушение във фазата на разглеждане на съответното провинение,
но само когато ДК е била надлежно сезирана с доклад от лицата по ал. 1 и ал. 2 по-горе.
Предоставените на ДК от трети лица на видеозаписи, публикуваните в интернет-
пространството или получени по друг начин видеозаписи не представляват средство за
сезиране на ДК и същите се оставят без последствия.

(4) Докладите по ал. 1 и ал. 2 по-горе следва да бъдат предоставени на
разположение на ДК по инициатива на съответните длъжностни лица или при
поискване от ДК, но не по-късно от 48 часа от приключването на конкретната среща.
Доклади, предоставени след срока по предходното изречение, не представляват
надлежно сезиране на ДК и комисията не следва да ги разглежда и да се произнася по
тях. Длъжностните лица, които при поискване от ДК не са предоставили докладите си в
срока, посочен по-горе, подлежат на наказание от съответния компетентен ръководен
орган на БФФЛ.

(5) Докладите на длъжностните лица трябва да съдържат описание на фактите и
обстоятелствата на извършване на нарушението, без да включват мнение, гледна точка
или квалификации по настоящия Дисциплинарен правилник.

(6) Компетентна да установи и да квалифицира дисциплинарните нарушенията
при надлежно сезиране е само ДК.
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(7) ДК, по своя преценка, може да поиска и допълнителни доклади, видеозаписи
(ако има такива) или други доказателства, включително може да изслуша замесените в
инцидента страни или техните представители.

ІV. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Чл. 9. Дисциплинарните наказания са:
1. официално предупреждение с показване на жълт картон;
2. изгонване от игра с червен картон;
3. изгонване от техническата зона на резервни състезатели с показване на червен

картон;
4. отстраняване от техническата зона на треньори, ръководители (водачи) и

други функционери или представители на отборите, както и на зрители с невъздържано
поведение;

5. лишаване от състезателни права (ЛСП);
6. лишаване от право на изпълнение на функции в техническата зона;
7. отнемане на точки от актива на отбора;
8. предупреждение за изваждане от групата;
9. изваждане от групата;
10. предупреждение за изваждане от Лигата;
11. изваждане от Лигата.

V. НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАКАЗАНИЯ

Чл. 10. (1) За допуснати дисциплинарни нарушения от състезатели, треньори,
ръководители (водачи) и други функционери на отборите в течение на подготовката,
провеждането и след приключването на футболните срещи, както и в останалите
случаи, предвидени в настоящия Дисциплинарен правилник, се налагат съответните
дисциплинарни наказания.

(2) Наложените наказания са валидни за непосредствено следващите от
влизането на наказанието в сила срещи от редовната програма на съответното
състезание.

(3) Наказания могат да се налагат и за нарушения, извършени по време на срещи
извън състезанията от спортния календар на БФФЛ, в случай че на тях са били
назначени длъжностни лица от административни, съдийски или спортно-технически
органи на Лигата.

Чл. 11. За извършени и установени по надлежния ред дисциплинарни
нарушения на виновните се налагат дисциплинарни наказания, съобразени с вида,
характера и степента на извършеното, по преценка само и изцяло на Дисциплинарната
комисия, решенията на която са окончателни.

Чл. 12. Състезателите се наказват с официално предупреждение (жълт картон) за
следните дисциплинарни нарушения:
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1. нечиста или опасна игра, както и опит за такива (спъване, скачане срещу
противник с двата крака, опасно атакуване на противник, бутане, блъскане с
прекомерна сила, препречване);

2. неспортсменско поведение (преднамерена игра с ръка, задържане с ръка,
разкарване на топката след сигнала на съдията и/или след излизане на топката извън
игра, забавяне на подновяването на играта, неспазване на отстояние от топката при
изпълнение на статично положение, провокативно поведение, системно нарушаване на
Правилата на футболната игра);

3. некоректно поведение (влизане на или излизане от терена без разрешение на
съдията, съзнателно напускане на терена, неправилно извършване на смяна, пререкание
с противников състезател или съиграч, подигравателни или провокиращи жестове след
отбелязване на гол, обидни реплики);

4. показване с думи или с действия на несъгласие с решението на съдията,
репликиране на съдийско отсъждане или указание, апострофиране на изявление на
съдията;

5. симулация;
6. други жестове, прояви или поведение, счетено за неспортсменско от съдии и

длъжностни лица.

Чл. 13. Показаните на състезателите жълти картони за извършени от тях
дисциплинарни нарушения в рамките на съответното състезание от календара на
БФФЛ, в случай че няма други специални правила, валидни за състезанието, се
натрупват и водят до налагането на следните дисциплинарни наказания:

1. при получаване на 3-ти жълт картон – ЛСП за 1 среща
2. при получаване на 5-и жълт картон – ЛСП за 2 срещи;
3. при получаване на 7-ми, 9-и, 11-и и т.н. (на всеки следващ втори жълт

картон) – ЛСП за 3 срещи.

Чл. 14. При получаване на второ официално предупреждение (втори жълт
картон) в рамките на една и съща среща, водещо до показване на червен картон,
респективно при получаване на директен червен картон, ДК задължително лишава
състезателя от състезателни права за една среща, ако нарушението не подлежи на по-
сериозна санкция.

Чл. 15. Състезателите се наказват с изгонване (червен картон) за следните
извършени дисциплинарни нарушения:

1. получаване на второ официално предупреждение (втори жълт картон) в
същата среща;

2. неправомерно предотвратяване на гол или на очевидна възможност за
отбелязване на гол;

3. груба игра, нанесен удар с ръка, с топката или с друг предмет или опит за
такива;

4. демонстративно напускане на терена без разрешение на съдията;
5. насилствено поведение;
6. плюене към противников състезател или към което и да е друго лице;
7. обида посредством думи и/или жестове на състезатели, служебни лица,

длъжностни лица от Лигата, зрители и други лица;
8. проява на дискриминационни, расистки и по какъвто и да е начин различни от

общоприетите за допустими действия към лица, отбори или институции.
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Чл. 16. За извършени дисциплинарни нарушения, санкционирани с червен
картон или по доклад, на състезателите, съответно на лицата-извършители, ако не
подлежат на по-тежко наказание в съответствие с други текстове на настоящия
Дисциплинарен правилник, се налагат посочените по-долу дисциплинарни наказания в
следните минимални размери, задължителни за Дисциплинарната комисия:



Вид нарушение По време на игра При спряна
игра

Извън
игровото
вре

Изв
ън

игралното
Извън спортните съоръжения

т.
1

т.
2

т.
3

т.
4

т.
5а) второ

предупреждение в срещата
1

среща
1 среща 1 среща 1 среща Х

б) неправомерно
предотвратяване
на отбелязване на гол

1
среща

Х Х Х Х

в) груба игра 1
среща

Х Х Х Х
г) удар или опит за удар
на
състезател с ръка, с крак, с

2
срещи

2 срещи 3 срещи 3 срещи 5
срещи

д) удар в лицето на състезател 3 4 срещи 5 срещи 5 срещи 6
е) демонстративно напускане
на
терена

1
среща

1 среща Х Х Х

ж) насилствено поведение
към

2
срещи

2 срещи 3 срещи 3 срещи 5
срещи

з) плюене или обида с думи
и/или
жестове към състезател, зрител

1
среща

1 среща 2 срещи 2 срещи 3
срещи

и) плюене или обида с думи
и/или жестове към служебно лице

1
среща

1 среща 2 срещи 2 срещи 4
срещи

й) плюене или обида с думи
и/или жестове към длъжностно
лице от

2
срещи

2 срещи 2 срещи 2 срещи 5
срещи

к) хвърляне на топка или
друг
предмет по състезатели,
служебни, длъжностни лица или
зрители (ако не е довело до

1
среща

1 среща 2 срещи 2 срещи 4
срещи

л) проява
на
дискриминационни, расистки и по
какъвто и да е начин различни от
общоприетите за допустими
действия към лица, отбори или
институции

3
срещи

4 срещи 5 срещи 6 срещи 7
срещи

Българска Футболна Форумна Лига
www.forumsleague.org
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Чл. 17. Показаните на състезателите червени картони за извършени от тях
дисциплинарни нарушения в рамките на съответното състезание от календара на
БФФЛ, в случай че няма други специални правила, валидни за състезанието, които да
предвиждат по-сериозни наказания, се натрупват и водят до налагането на
дисциплинарни наказания в следните минимални размери, задължителни за
Дисциплинарната комисия:

1. при получаване на 2-ри червен картон – ЛСП за 1 - 2 срещи;
2. при получаване на 3-ти и всеки следващ червен картон – ЛСП за 4 срещи

Чл. 18. (1) За червен картон и/или по доклад за бутане, блъскане, настъпване,
насилствено поведение (без удар) или опит за такива спрямо съдия и/или длъжностно
лице от БФФЛ, на състезателя, служебното лице от съответния отбор или лицето-
извършител се налага задължително минимално наказание ЛСП или лишаване от
съответните други права за срок от 1 месец до 1 година.

(2) За червен картон и/или по доклад за удар или опит за такъв спрямо съдия
и/или длъжностно лице от БФФЛ правата на нарушителя за участие като състезател в
състезания от спортния календар на БФФЛ, респективно като служебно лице от отбор
или като по друг начин ангажирано с Лигата лице, се отнемат окончателно и за
постоянно, без право и възможност същите да бъдат възстановявани.

(3) Ако дисциплинарно нарушение по предходните алинеи бъде извършено от
повече от един състезател едновременно – срещу едно и също или срещу различни
лица, съдии и/или други длъжностни лица в една и съща среща – на отбора-извършител
се налага наказание отнемане на от 2 до 10 точки от актива, изваждане от групата или
изваждане от Лигата (по преценка на ДК за всеки отделен случай, в зависимост от
степента и характера на извършеното нарушение).

Чл. 19. (1) Състезател, получил червен картон по време на дадена футболна
среща, няма право да участва в срещи от програмата на съответното състезание от
спортния календар на БФФЛ до произнасяне на ДК по случая.

(2) На състезател, на когото са показани в една среща жълт и червен картон
(директен или поради показване на втори жълт картон), се налага наказание и за двата
картона, като за целите на дисциплинарното наказване се отчитат първият жълт картон
и червеният картон, без да се взема предвид евентуално показаният втори жълт картон.

(3) Когато състезател е получил по време на срещата жълт или червен картон,
при което същият състезател извърши друго дисциплинарно нарушение, включително
на полувремето или след края на срещата, описано в доклад на длъжностно лице, то ДК
поотделно налага наказание и за получените по време на срещата картони, и за
нарушението, описано в доклада.

Чл. 20. (1) За демонстративно напускане на терена от група състезатели или от
целия отбор, довело до прекратяване на срещата, отборът-извършител получава
служебна загуба и се наказва с допълнително отнемане на 3 точки от актива.

(2) При повторно нарушение по предходната алинея отборът се изважда от
съответната група на състезанието, с право да се състезава в по-долната група, ако има
такава, но може да поднови участието си едва от следващия сезон.

Чл. 21. При отказ на състезател да напусне терена след показване на червен
картон, респективно при отказ на резервен играч да напусне техническата зона край
терена или самия терен в случай на показан червен картон, както и при отказ на
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служебно лице от отбора да напусне същата или терена, или при групов протест, на
капитана на отбора се дава възможност в рамките на една минута да осигури
изпълнението на наложеното дисциплинарно наказание, респективно да прекрати
груповия протест, след което, в случай че неизпълнението продължава да е налице,
срещата се прекратява с последиците за отбора, идентични с тези по ал. 1 на
предходния член, респективно с тези по ал. 2 на предходния член, ако нарушението е
извършено при условията на повторност.

Чл. 22. За случаите на извършени дисциплинарни нарушения преди срещата, на
полувремето и след завършването на мача, както и по всяко друго време, при което
същите не са били санкционирани на място от съдията, както и ако съдията не е видял
извършването на нарушенията, дисциплинарните наказания се налагат по доклад на
длъжностните лица, съобразно положенията и квалификациите на настоящия
дисциплинарен правилник.

Чл. 23. (1) Показаните картони от съдията на срещата, описани в доклада от
мача, са окончателни и не подлежат на промяна самостоятелно от ДК.

(2) В случай на допусната грешка от съдията и/или длъжностните лица при
описването на показаните картони в доклада от мача, тази грешка може да бъде
констатирана само от същите тези лица по време на заседание на ДК и единствено на
това основание описаните погрешно картони могат да не бъдат взети предвид от ДК
при по-нататъшното налагане на дисциплинарни наказания.

(3) В случай на показване на картон на състезател, различен от състезателя,
извършил съответното нарушение, тази грешка подлежи на констатиране от
ръководещия съдия и от длъжностните лица на срещата по време на заседание на ДК,
но само по повод на сигнал от страна на отбора, от състава на който е съответният
играч. Единствено на това основание показаните поради такава грешка картони могат
да не бъдат взети предвид от ДК при по-нататъшното налагане на дисциплинарни
наказания.

Чл. 24. (1) Състезател с наложено наказание ЛСП за определен брой срещи или
за определено време изтърпява наказанието си в отбора, където му е наложено, ако не
премине в друг отбор.

(2) В случай на преминаване на друг отбор, състезателят изтърпява, респективно
продължава да изтърпява наложеното наказание в новия си отбор.

(3) Наложените, но неизтърпяни наказания ЛСП в рамките на сезона или на
състезанието, се зачитат и се изтърпяват в следващия сезон, респективно в следващото
издание на съответното състезание от спортния календар на БФФЛ.

(4) Горните правила важат и за изтърпяване на наказания на служебни лица от
отборите, както и за други лица с наложени наказания по настоящия дисциплинарен
правилник.

(5) Счита се, че състезателят, респективно служебното или друго лице, е
изтърпявало наложеното му наказание и в среща, в която е било допуснато формално
нарушение на правилата, при което, независимо от това, че същата подлежи на
преиграване, тя ще се отчита като проведена за целите на изтърпяването на наложеното
дисциплинарно наказание.
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VІ. СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА
КОМИСИЯ

Чл. 25. (1) Дисциплинарните нарушения се установяват и дисциплинарните
наказания се налагат от Дисциплинарната комисия на БФФЛ.

(2) Налагането на дисциплинарни наказания е двуинстанционно.
(3) Решенията на ДК подлежат на обжалване пред Апелативна Комисия на

БФФЛ.
(4) Отбор може да обжалва решенията на ДК към БФФЛ чрез пускане на молба

до Апелативна Комисия в двудневен срок от излизане на решението на ДК..

Чл. 26. (1) Дисциплинарната Комисия към БФФЛ е съставена от трима членове -
по един представител на отбор от Първа, Втора и Трета Лига.
(2) Членовете на Дисциплинарната комисия осъществяват функциите си от

момента на избирането им до момента на евентуалното им освобождаване от състава на
ДК.

Чл. 27. Дисциплинарната комисия разглежда в закрито присъствено заседание
или в закрит форумен раздел в интернет-пространството, респективно в закрита онлайн
дискусия, всички случаи на дисциплинарни нарушения, за които е била надлежно
сезирана съобразно настоящия Дисциплинарен правилник.

Чл. 28. Дисциплинарната комисия взема решения с мнозинство от повече от
половината от всичките си членове, като член на ДК няма право да се въздържи от
гласуване, освен ако не се явява лично заинтересован от решението, което е длъжен да
обяви на ДК. Противното е основание за незабавното му освобождаване от състава на
Дисциплинарната комисия.

Чл. 29. (1) Решенията на ДК и всякаква друга информация относно дейността на
Дисциплинарната комисия се обявяват в специална тема в раздел „Форумна лига” най-
късно до 48 часа преди началото на първата среща от съответното състезание или
предстоящ кръг от спортния календар на БФФЛ.

(2) По-късното обявяване на решение на ДК не препятства влизането му в сила,
освен ако същото е било обявено по-малко от 24 часа преди началото на първата среща
от съответното състезание или предстоящ кръг от спортния календар на БФФЛ – с цел
да се даде възможност на засегнатата страна да упражни правото си по чл. 25, ал. 3 от
настоящия Дисциплинарен правилник.

Чл. 30. (1) Решенията на ДК влизат в сила от момента на тяхното обявяване по
надлежния за това ред.

(2) В случай че решение на ДК е било обявено след срока по ал. 2 на предходния
член, същото не е в сила за съответното състезание или предстоящ кръг от спортния
календар на БФФЛ, а се счита за влязло в сила за непосредствено следващото
състезание или кръг.

(3) Евентуалното искане по чл. 25, ал. 3 по-горе не препятства влизането в сила
на решението на ДК за съответното състезание или предстоящ кръг от спортния
календар на БФФЛ, при което, в случай на непроизнасяне на АК по искането,
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наложеното наказание ще се счита за влязло в сила за съответното състезание или
предстоящ кръг от спортния календар на БФФЛ.

(4) В случай че АК преразгледа решението на ДК и измени наложеното
наказание, първоначалното решение на ДК ще се прилага за съответното
състезание или предстоящ кръг от спортния календар на БФФЛ в съответствие с
направеното изменение.

(5) В случай че АК отмени взетото решение, наложеното по силата на
отмененото решение дисциплинарно наказание няма да се изтърпява.

(6) В случай че АК се е произнесла по искане по чл. 25, ал. 3 от настоящия
Дисциплинарен правилник и решението й е било обявено след началото на срещата, за
която наложеното наказание се отнася, то решението на АК, взето на основание на
преразглеждането по чл. 25, ал. 3 по-горе, няма да се прилага за съответната среща.

Чл. 31. (1) Апелативната Комисия към БФФЛ може да се събира в състав, както
следва:

--> Един член на ДК, който е избран от Съвета на Представителите и за член на
АК.

--> Станислав Димов
--> Един измежду Георги Христов или Борис Модев.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички непосредствено възприети от съответните длъжностни лица
дисциплинарни нарушения се описват от същите подробно и ясно в протоколите и/или
в съответните доклади от срещите, като се посочват фактите и обстоятелствата относно
нарушенията, без същите да съдържат каквито и да било квалификации и/или лична
оценка.

§ 2. Дефинициите, използвани в настоящия Дисциплинарен правилник, имат
следното значение:

1. „Спортен календар на БФФЛ” – състезанията и/или кръговете от състезанията,
провеждани във връзка с БФФЛ.

2. „Системно” – действие или бездействие, осъществено три или повече пъти.

3. „Техническа зона” – пространството извън очертанията на игралното поле и в
рамките на 10 м от външната страна на линиите на полето, а когато са налице
съществуващи огради около самото игрално поле – и пространството, заключено
между мисленото продължение на линиите на двете врати (аут-линиите).

4. „Група; групов протест” – тогава, когато при действието са участвали най-
малко три лица.

5. „Отбор” – всички лица, състезатели, треньори и ръководители, служебни лица
или лица, свързани по друг начин със съответния представителен форумен състав.

6. „Служебни лица” – всички лица, ангажирани служебно по отношение на
дадена среща (от отборите; медицинските лица; охраната; служителите на спортните
комплекси; членовете на административни органи на БФФЛ или лицата, ангажирани по
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друг начин с осъществяването на функции в БФФЛ, когато не изпълняват функции за
отбори).

7. „Длъжностни лица” – съдиите, делегатът, организаторът на съответното
състезание или група.

8. „Спортно съоръжение” – пространството в рамките на съществуващата ограда
на съответния спортния комплекс или терен (ако не е част от спортен комплекс), както
и прилежащите паркинги, сгради и съоръжения, включително и пространството до 100
м от външната ограда, респективно от линиите на игралното поле, ако няма ограда.

9. „По време на игра” – тогава, когато топката е в игра.

10. „При спряна игра” – тогава, когато топката не е в игра.

11. „Извън игровото време” – времето 30 минути преди и след срещата, както и
през времетраенето на почивката между полувремената.

12. „Обида” – когато с думи и/или с действия се унизяват честта и достойнството
на едно лице пред други лица или чрез отправяне на изявления, годни да бъдат
възприети от неограничен кръг лица.

13. „Расистки или дискриминационни” – когато с думи и/или с действия се
нанася обида срещу личността, основана на раса, вероизповедание, пол, цвят на кожата,
националност и други характеристики на лицето.

14. „Интернет-форум на БФФЛ” – Потребителският форум към официалния
уебсайт на БФФЛ .


