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БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Н А Р Е Д Б А 

за 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТБОРНИЯ ШАМПИОНАТ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ  

сезон 2015 – 2016 година 

 

Отборни дисциплини 
Отборните дисциплини за сезон 2015-2016 са: 

Двойки Мъже 

Двойки Жени 

Тройки 

Отборно 

Отборен шампионат 

Право на участие 
Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в отборния шампионат 2015-2016 с 

точно един отбор. 

Заявката за участие трябва да бъде представена на ББФ не по-късно от 1 януари 2016 г. 

Състезателите, които се включват в отбора, не трябва да бъдат заявявани предварително. 

Всеки картотекиран към ББФ състезател може да вземе участие в отбора на клуба си по всяко 

време, стига да не е играл в друг отбор по-рано в сезона. 



Формат „Бейкър“ 
По време на сезона отборите играят във формат „Бейкър“. 

Във всяка игра в този формат взимат участие 5 състезатели (без да се броят евентуални резерви). 

Всяка игра се състои от редуване на петте състезатели, като всеки изиграва по два фрейма 

съответно 1-6, 2-7, 3-8, 4-9 или 5-10 (включително бонус удари). 

В случай, че един от състезателите е жена, то се добавят 2т. бонус към крайния резултат. 

Смяна може да бъде правена по всяко време на играта след завършен фрейм. Състезател, който 

вече е играл в тази игра, не може да влезе като смяна. 

При влизане на смяната няма право на загряващи удари. 

При замяна на жена с мъж или мъж с жена, не се начисляват никакви бонуси. 

Редът на състезателите се определя преди всяка игра и не зависи от подреждането в предишната. 

Фаза 1 
По време на фаза 1 всеки отбор играе един мач срещу всеки друг отбор. 

Мачът се играе във формат 4 от 7 победи. 

Всички мачове от Фаза 1 се играят в рамките на 1 уикенд. 

Отборът победител получава 1т., а загубилият 0т. 

Класирането накрая става по точки. При равенство се гледа средния резултат на отбора. 

За Фаза 2 се класират първите 6 отбора. 

Фаза 2 
За Фаза 2 се запазват резултатите на всеки отбор срещу останалите отбори класирали се за фазата. 

Резултатите срещу всички останали отбори отпадат. 

По време на фаза 2 всеки отбор играе един мач срещу всеки друг отбор. 

Мачът се играе във формат 4 от 7 победи. 

Всички мачове от Фаза 1 се играят в рамките на 1 уикенд. 

Отборът победител получава 1т., а загубилият 0т. 

Класирането накрая става по точки. При равенство се гледа средния резултат на отбора. 

За Финалната фаза се класират първите 4 отбора. 



Финална фаза 
Във финалния турнир класираните отбори играят степладер. 

Първия мач е межфу завършилите на 3 и 4 място след фаза 2. Победителя играе срещу 

завършилия на 2 място. Победителя играе финал срещу класирлаия се на 1 място. 

Всички мачове във финалната фаза се играят във формат 5 от 9 победи. 

Двойки (Мъже и Жени) 

Право на участие 
Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в шампионата по двойки с неограничен 

брой двойки в съответната дисциплина (мъже или жени) 

В двойките могат да вземат участие само редовно картотекирани състезатели в съответния клуб 

към момента на провеждане на шампионата.  

Смени не могат да бъдат правени на турнирите по двойки. 

Формат „Бейкър“ 
По време на сезона двойките играят във формат „Бейкър“. 

Всяка игра се състои от редуване на двамата състезатели, като всеки изиграва по пет фрейма 

съответно 1,3,5,7,9 или 2,4,6,8,10 (включително бонус удари). 

Редът на състезателите се определя преди всяка игра и не зависи от подреждането в предишната. 

Регламент на квалификационните турнири 
Квалификационните турнири са регионални и се провеждат по един за всеки регион. 

Двойките се състезават за предварително обявена регионална квота, която дава право за участие 

във финалния турнир – общо 20 двойки. 

Квотите се определят на база участия в кръговете на ББФ, както и класиране в ранглистата на 

състезателите от съответния регион. 

Всяка двойка изиграва по 10 игри и класирането се прави на база сбор. При равенство се взима 

по-висока последна игра. 

Регламент на финалния турнир 
Всички класирани двойки играят по 10 игри. 

Първите 4 се класират за финалния степладер. 

Степладерът се играе във формат 2 от 3 игри и излъчва победителите и техните подгласници. 



Тройки 

Право на участие 
Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в шампионата по тройки с неограничен 

брой тройки. 

В тройките могат да вземат участие както мъже, така и жени. Към резултата на всяка жена, 

участваща в надпреварата, се добавят 10т. за всяка игра. 

В тройките могат да вземат участие само редовно картотекирани състезатели в съответния клуб 

към момента на провеждане на шампионата.  

Смени не могат да бъдат правени на турнирите по тройки. 

Регламент на квалификационните тунрири 
Квалификационните турнири са регионални и се провеждат по един за всеки регион. 

Тройките се състезават за предварително обявена регионална квота, която дава право за участие 

във финалния турнир – общо 12 тройки. 

Квотите се определят на база участия в кръговете на ББФ както и класиране в ранглистата на 

състезателите от съответния регион. 

Всяка тройка изиграва по 6 игри и класирането се прави на база сбор. При равенство се взима по-

висока последна игра. 

Регламент на финалния турнир 
Всички класирани тройки играят по 6 игри. 

Първите 4 се класират за финалния степладер. 

Степладерът се играе във формат 1 игра и излъчва победителите и техните подгласници. 


