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1. При извършено техническо нарушение състезателят, който го е извършил, трябва да
заплати глоба в размер на 20 лева.
2. При извършено дисквалифициращо нарушение състезателят, който го е извършил,
трябва да заплати глоба в размер на 40 лева.
3. Глобите по чл. 1 и 2 са в сила и за техническо или дисквалифициращо нарушение на
заместник, отстранен състезател, треньор, помощник-треньор или придружител на
отборa.
4. При извършено техническо нарушение от персонала на отборната скамейка, когато
няма точно определено лице, извършител на нарушението, глобата се налага на отбора,
извършил техническото нарушение. Заплащането на глобите по този член не подлежи
на отлагане.
5. При предаване на тимов лист по-малко от 10 минути преди обявения начален час на
всяка среща виновният отбор трябва да заплати глоба в размер на 10 лева. При
предаване на тимов лист след обявения начален час на срещата вместо с тази глоба
отборът се наказва с техническо нарушение. Глобите по този член се заплащат наймалко 20 минути преди обявения начален час на следващата среща на отбора.
Заплащането на глобите по този член не подлежи на отлагане.
6. Глобите по предходните членове се налагат административно от Председателя на
Дисциплинарната комисия към НАЛБ, без да се разглеждат от Дисциплинарната
комисия и/или ръководството на НАЛБ.
7. При отсъдено трето дисквалифициращо нарушение на състезател, треньор, помощниктреньор или придружител на отбора в рамките на сезона виновното лице се отстранява
от участие във всички мероприятия на НАЛБ до края на сезона.
8. За отсъдено дисквалифициращо нарушение на състезател поради извършени 2
неспортсменски нарушения (съгласно чл. 37.2.3 от Официалните баскетболни правила)
или 2 технически нарушения (съгласно чл. 36.3.3 от Официалните баскетболни
правила) или на треньор поради извършени 2 или 3 технически нарушения (съгласно
чл. 36.3.4 от Официалните баскетболни правила) не се заплаща глоба по чл. 2. Тези
дисквалифициращи нарушения не влизат в броя на дисквалифициращите нарушения
по член 7.
9. При употреба на цинични/обидни думи/жестове към длъжностни лица, състезатели
и/или зрители преди, по време или след баскетболната среща виновното лице се
наказва с лишаване от състезателни/длъжностни права от три до пет срещи и глоба в
размер от 30 до 50 лева.
10. При отправяне на заплахи към длъжностни лица, състезатели и/или зрители преди, по
време или след баскетболната среща виновното лице се наказва с лишаване от
състезателни/длъжностни права от пет до седем срещи и глоба в размер от 50 до 70
лева.
11. При провокативно поведение, включващо докосване (хващане за ръката или дрехата)
на длъжностни лица, състезатели и/или зрители преди, по време или след
баскетболната
среща
виновното
лице
се
наказва
с
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12. При опит за саморазправа, включващ блъскане, плюене, замерване и т.н. към
състезатели и/или зрители преди, по време или след баскетболната среща виновното
лице се наказва с лишаване от състезателни/длъжностни права от седем до девет срещи
и глоба в размер от 70 до 90 лева.
13. При опит за саморазправа, включващ блъскане, плюене, замерване и т.н. към
длъжностни лица преди, по време или след баскетболната среща виновното лице се
наказва с лишаване от състезателни/длъжностни права от девет до единадесет срещи и
глоба в размер от 90 до 110 лева.
14. При отправяне на удар(и) по състезатели и/или зрители преди, по време или след
баскетболната среща виновното лице се наказва с глоба в размер на 120 лева и се
отстранява от мероприятията на НАЛБ до края на сезона и за целия следващ сезон.
15. При отправяне на удар(и) по длъжностни лица преди, по време или след баскетболната
среща виновното лице се наказва с глоба в размер на 200 лева и се отстранява от
мероприятията на НАЛБ доживот.
16. При отказ за участие в церемония по награждаване след края на първенството всяко
виновно лице се наказва с лишаване от състезателни/длъжностни права за пет срещи.
17. При извършване на дисциплинарни провинения от страна на лице, картотекирано като
член на отбор, когато то присъства на мероприятие на НАЛБ в качеството си на зрител,
лицето подлежи на наказания съгласно изискванията на членове от 9 до 15
включително.
18. Всички наложени глоби (с изключение на глобите по членове 4 и 5) се заплащат наймалко 20 минути преди обявения начален час на следващата среща на отбора. Ако
глобата не бъде заплатена според това изискване, наказаното лице няма право да бъде
вписано в тимовия лист на отбора и няма право да участва в срещата, а глобата се
удържа от депозита на отбора. Отборът е длъжен да възстанови пълния размер на
депозита си най-малко 20 минути преди обявения начален час на втората среща след
срещата, в която е отсъдено съответното нарушение. Ако това изискване не бъде
изпълнено, отборът се отстранява от мероприятията на НАЛБ.
19. Ако среща завърши със служебен резултат или се преиграе поради каквато и да е
причина, това по никакъв начин не влияе върху налагането на наказания за извършени
технически/дисквалифициращи нарушения и евентуални допълнителни наказания за
каквито и да е дисциплинарни провинения.
20. При всеки случай, в който дадено лице е наказано с лишаване от
състезателни/длъжностни права за определен брой срещи или период от време, то няма
право да стои по-ниско от четвъртия ред в трибуните (или последния възможен, ако
трибуните са с по-малко от четири реда) и няма право да дава гласно указания на
отбора от началото до края на баскетболната среща.
21. При отсъдена дисквалификация (независимо дали става дума за дисквалифициращо
нарушение или за игрова дисквалификация, отсъдена поради определен брой
неспортсменски или технически нарушения) по време на баскетболната среща играта
не може да бъде подновена, преди виновното лице да напусне залата и да отиде в
съблекалнята или да напусне сградата. Ако това не се случи в рамките на определеното
от старши съдията време, се присъжда служебна загуба и се спазват изискванията на
член 28.
22. При отказ от участие след подадена заявка или декларация за участие отборът губи
изцяло депозита си.
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23. При доказано участие в среща на състезател, който е бил картотекиран в
професионалните първенства по баскетбол за мъже или жени към която и да е
национална федерация за спортно-състезателния сезон 2017/2018 преди провеждането
на срещата, се присъжда служебна загуба на отбора, за който е играл състезателят. Ако
състезателят е играл в повече от една среща за този отбор, отборът се отстранява от
мероприятията на НАЛБ и губи изцяло депозита си.
24. При неявяване на отбор за насрочена среща и допускане на служебна загуба неявилият
се отбор губи изцяло депозита си, като той се използва за покриване на разходите за
непровелата се среща. Явилият се отбор записва служебна победа и не заплаща
никаква такса за срещата.
25. Ако след допускане на служебна загуба поради неявяване виновният отбор желае да
продължи участието си, той трябва да възстанови в пълен размер депозита си преди
началото на следващата си среща.
26. При допускане на служебна загуба поради неявяване в плейоф или бараж виновният
отбор се отстранява от мероприятията на НАЛБ и губи изцяло депозита си. Този член
не важи в срещите от групите за оставане.
27. При допускане на втора служебна загуба поради неявяване на отбор виновният отбор
се отстранява от мероприятията на НАЛБ и губи изцяло депозита си.
28. При допускане на служебна загуба поради възпрепятстване на нормалното протичане
на срещата или отказ да играе след разпореждане от старши съдията виновният отбор
се отстранява от мероприятията на НАЛБ и губи изцяло депозита си. Освен това,
виновните за тази служебна загуба членове на отбора автоматично биват лишавани от
правото да участват във всички мероприятия на НАЛБ до края на сезона и през целия
следващ сезон.
29. При прекратено участие на отбор преди края на мероприятие на НАЛБ (независимо от
причината) отборът автоматично се изважда от класирането. Ако отборът не е
завършил участието си в даден етап от мероприятието, му се присъждат служебни
загуби във всички срещи от началото до края на съответния етап. Ако отборът е
завършил участието си в даден етап от мероприятието, резултатите от срещите остават
в сила.
30. Ръководството на НАЛБ има право да не допуска и/или да отстранява лица от
територията на спортния комплекс по своя преценка при провеждане на каквито и да е
мероприятия на НАЛБ.
31. Ръководството на НАЛБ може да заведе съдебен иск срещу лица, които проявят
агресивно поведение към длъжностни лица, противници, съотборници и/или публика
преди, по време и след всяка среща от мероприятията, организирани от НАЛБ.
32. Дисциплинарната комисия кьм НАЛБ и/или ръководството на НАЛБ имат право да
налагат и по-големи от описаните в предходните членове наказания при сериозни
и/или повтарящи се провинения.
33. Наложените наказания от Дисциплинарната комисия към НАЛБ подлежат на
обжалване пред ръководството на НАЛБ. Решенията на ръководството на НАЛБ са
окончателни и не подлежат на обжалване.
Дисциплинарният правилник е приет с решение
на ръководството на НАЛБ на 01.08.2017 година.
4

