Условия за участие на футболен турнир BG CUP
§ 1. Основен принцип
Футболният турнир BG CUP e аматьорски турнир и празник за българите в чужбина. На
първо място за нас стои удоволствието от футбола, спортсменската игра и държането
на футболистите на и извън терените.
При груби и неспортсменски прояви турнирното ръководство си запазва правото да не
допуска участието на отбори в бъдещи турнири.
§ 2. Записване за участие
Записването за турнира става чрез формуляр, който включва данни за капитана на отбора и
всички футболисти. Участието на BG CUP е валидно след успешен банков превод на
турнирната такса.

§ 3. Право на участие
a. Всеки отбор е съставен от максимум 12 души.
b. Участие може да вземе всеки българин без ограничение от неговия пол и възраст.
Българин е този, който има българско гражданство и може да се идентифицира с лична
карта или паспорт.
c. Позволено е участието на един футболист, който не отговаря на условието в 2е (когато
отборът има до 10 играчи) и двама футболисти (в отбор с над 10 играчи).
d. Всички отбори ще бъдат контролирани от турнирната комисия преди началото на
турнира.

§ 4. Име и футболно облекло
Забранено е участието с име и футболни екипи с лого или наименование на търговска
марка, фирма или сдружение с цел реклама, освен в случай на предварително съгласие с
Организатора. За подробности, моля свържете се с екипа на BG CUP.

§ 5. Храна и напитки
Забранена е консумацията на храна на футболните терени. Също така е забранена
употребата на стъклени бутилки. Пушенето в близост до тревното покритие е строго
забранено!
§ 6. Футболни обувки
Забранени са футболни обувки с метални бутони.

§ 7. Турнирна комисия
За нормалното протичане на футболния турнир BGCUP се грижи турнирна комисия,
съставена от Организатора. Турнирната комисия има право да взима решения
относно:
• Санкции при груби нарушения на правилата
• Санкции при неспортсменско поведение
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• Продължение или прекъсване на турнира при възникване на непредсказуеми събития
като буря, нещастни случаи и др.
§ 8. Организатор
Организатор на BG CUP e дружеството с идеална цел I Love BG e.V., Кьолн. Дружеството
е неутрално и безпристрастно и не поддържа никой от участващите отбори.
§ 7. Отговорности
Всеки един състезател участва на своя отговорност. Всеки един отбор е отговорен при
евентуални щети, породени от самия него. Организаторът и собственикът на
съоръжението не поемат отговорност в случай на причинени от участниците щети.
Желаем успех и честна игра на всички участници!

BG CUP си запазва правото на своевременни промени!*

*последна промяна = май, 2022
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