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БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Н А Р Е Д Б А 

за 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТБОРНИЯ ШАМПИОНАТ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ  

сезон 2014 – 2015 година 

 

Отборни дисциплини 
Отборните дисциплини за сезон 2014-2015 са: 

Двойки Мъже 

Двойки Жени 

Тройки 

Отборно 

Отборен шампионат 

Отборно класиране за 2014 година 
След приключването на отборния шампионат 2013-2014 класирането на отборите е както следва: 

1. АТИА 

2. Страйк Мания 

3. Академик ВВ 

4. Мега 

5. Боляри 

6. Корона 

7. Акваленд 

8. Магьосниците 



9. Максим 

Право на участие 
Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в отборния шампионат 2014-2015 с един 

или два отбора. 

Състезателите, които се включват в отбора (или отборите) не трябва да бъдат заявявани 

предварително. 

Всеки картотекиран към ББФ състезател може да вземе участие в някой от отборите на клуба си по 

всяко време стига да не е играл в друг отбор по-рано в сезона (на друг или собствения си клуб)  

Групиране на отборите за сезон 2014-2015 
За сезон 2014-2015 се образуват две групи – „А“ и „Б“. 

Водачи във всяка група са първите отбори на двата най-добре класирани клуба от предишния 

сезон, които са заявили участие. 

Класиралите се на трето и четвърто място по същите критерии се разпределят по жребий в 

групите. По същия начин се разпределят класираните на пето и шесто място. 

Останалите отбори се разпределят по равно в групите по жребий като ако някой клуб има втори 

отбор той задължително играе в групата в която не е първия отбор. 

Първите три отбора от всяка група се наричат „поставени“   

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

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

Всяка игра се състои от редуване на петте състезателя 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. 

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

Отборни турнири 
По време на сезона във всяка група се провеждат три турнира. 



Домакин на всеки един турнир е един от поставените отбори. Домакин на първия турнир е третия 

поставен отбор, на втория турнир – втория отбор и на последния турнир – първия поставен отбор. 

Всеки отбор домакин трябва в началото на сезона да заяви в коя зала ще домакинства турнира. 

Домакинството не означава че отбора домакин заплаща таксата за участие. 

Регламент на отборните турнири 
Всеки турнир се провежда във схема всеки срещу всеки между отборите заявили участие от 

съответната група. 

Всеки мач се играе във формат 4 от 7 игри. В случай на повече отбори формата може да бъде 

намален на 3 от 5 с решение на ББФ. 

За всяка победа отбора победител получава 1 т. 

Класирането за всеки турнир се прави на база събраните точки. При равенство се взима средния 

резултат на отбора по време на турнира. 

За първо място за всеки  турнир отбора получава 5 генерални точки за крайното класиране. Втория 

получава 4 т. и т.н. 

След приключване на трите отборни турнира се прави подреждане по генералните точки за всяка 

група. При равенство се гледа средния резултат от всички игри по време на отборните турнири. 

Регламент на финалния турнир 
За финалния турнир се класират шест отбора – първите три във всяка група. 

За финалния турнир се класират само клубове. В случай, че клуба е участвал с два отбора и двата 

се класират се взима резултата на по-добре класирания и резултата на другия отбор се игнорира 

т.е. следващия в класирането на неговата група получава квотата. 

Ако двага отбора на един клуб са класирани на едно и също място в двете групи се взима 

резултата на първия отбор а другия се игнорира. 

По време на финалния турнир клуба може да използва всички състезатели, независимо в кой 

отбор са играли по време на сезона (освен ако не са сменили клубната си принадлежност) 

Класираните на първите места в двете групи играят направо на полуфиналите. 

Класирания на 2 място в група „А“ играе срещу класирания на 3 място в група „Б“. Победителя от 

този мач играе срещу победителя от група „Б“. По същия начин  се формира и другата четвърт 

финална двойка. 

Загубилите на полуфиналите играят за 3-4 място, а на четвърт финалите за 5-6 място. 

Всеки от мачовете е във форма 5 от 9 игри. 



По време на всеки мач избора на начална писта се пада на отбора с по-предно място в отборната 

ранглисга към момента на провеждане на турнира. 

Двойки (Мъже и Жени) 

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

неограничен брой двойки в съответната дисциплина (мъже или жени) 

Във 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). 

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

Регламент на квалификационния турнир 
В квалификационния турнир участват всички регистрирани двойки. 

Всяка двойка изиграва общо 10 игри. При равенство предимство има двойката с по-висока 

последна игра. 

За финалния турнир се класират първите 12 двойки при мъжете и първите 6 двойки при жените. 

  



Регламент на финалния турнир 
Двойките при мъжете играят елиминации при следната схема: 
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При жените двойките играят по следната схема: 
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Всеки мач се играе във формат 4 от 7 игри. 



Тройки 

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

неограничен брой тройки. 

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

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

Във 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 квалификационния турнир 
В квалификационния турнир участват всички регистрирани тройки. 

Всеки състезател от всяка тройка изиграва една серия от 6 игри. Състезателите от една тройка 

играят заедна на една писта през цялото време. 

Класирането става по общ сбор от резултатите на тримата състезатели. В случай на равенство 

предимство има тройката с по-голям сбор от последната игра. 

За финалния турнир се класират първите 12 тройки. 

Регламент на финалния турнир 
Финалния турнир е базиран на мачове от по една игра на състезател от тройката. Тройката с по-

голям сбор печели. В случай на равенство се играе Roll-Off. 

Фаза 1 

Класиралите се 12 тройки от квалификациите се разпределят в две групи („А” и „Б”) по следния 

начин: 

По жребий се определя коя измежду тройките на 1 и 2 място ще отиде в група „А” и коя в група 

„Б”. По същия начин по жребий се разпределят тройките класирани на места 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-

12 

Във групите всяка тройка играе мач срещу всяка друга тройка (общо 5 мача). 

Класирането в групата се прави на база победи. В случай на равенство се взима средния резултат 

от всички игри на трийката. 

За Фаза 2 продължават първите 3 тройки от всяка група. 

Фаза 2 

Класираните 6 тройки се обединяват в една група. 



Резултатите между игралите помежду си тройки от Фаза 1 се зачитат. 

Вскяка тройка играе мачове срешу трите тройки от другата група. 

Класирането в групата става на база победи. При равенство се взима средния резултат. 

За фаза 3 се класират първите 3 тройки 

Фаза 3 

Трите тройки играят степладер от по една игра за определяне на медалистите 

Календар 
Обявените дати в този календар подлежат на промяна от ББФ. В такъв случай ще бъде направен 

анонс максимално рано преди промяната. 

 

7-8 Февруари - Отборен шампионат – 1 кръг 

14-15 Февруари – София - Двойки – Квалификации, Осминафинали, Тройки – Квалификации, Фаза 

1 

7-8 Март - Отборен шампионат – 2 кръг 

9-10 Май - Отборен шампионат – 3 кръг 

16 Май – София – Отборно – Четвъртфинали, Полуфинали, Двойки Четвъртфинали 

17 Май – София – Отборно – Финали, Двойки – Полуфинали и Финали, Тройки Фаза 2 и Финали 


