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БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ

НАРЕДБА
за
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ШАМПИОНАТ
сезон 2017 – 2018 година

Дисциплини
Шампиони за сезон 2017-2018 ще се излъчат в следните индивидуални дисциплини:
Мъже
Жени
Б Група (Смесено)
Младежи (всички младежи, родени след 01.05.1999)
Девойки (всички девойки, родени след 01.05.1999)
Сеньори (Всички мъже и жени, родени преди 01.05.1968)
Момчета до 14 год. (всички момчета, родени след 01.05.2004)
Момичета до 14 год. (всички момичета, родени след 01.05.2004)
Момчета до 12 год. (всички момчета, родени след 01.05.2006)
Момичета до 12 год. (всички момичета, родени след 01.05.2006)
Момчета до 10 год. (всички момчета, родени след 01.05.2008)
Момичета до 10 год. (всички момичета, родени след 01.05.2008)

Индивидуален шампионат
Общи
За всички смесени турнири жените се състезават с 8 точки хендикап на всяка цяла игра.
В настоящия раздел се разглежда само шампионата в индивидуалните дисциплини освен деца.
Детският шампионат е описан в раздел „Детски индивидуален шампионат“.

Групи
Общи
Във всеки един момент състезателите, картотекирани към ББФ, са разделени на 2 групи: Група А,
Група Б.
Разделението на групи се прави към всяко първо число на месеца (заедно с публикуването на
ранглистите) и зависи от представянето на всеки състезател в турнирите за последните 12 месеца.
Това означава, че състезател може да бъде в различни групи в рамките на различни месеци от
сезона.
ББФ публикува списък на състезателите от група А към 1 число на всеки месец. Всички останали
състезатели са в група Б.
ББФ публикува ранглиста във всяка група, която е формирана от общата ранглиста на ББФ, като в
нея са включени само състезателите от съответната група.
Категория на класиране
Всяко класиране на състезател от турнир се категоризира в зависимост от коефициента на турнира
и класирането на състезателя.
Категорията на класиране се определя по таблицата в Приложение 1. Всяко класиране, което е
равно или по-добро от указаното в таблицата, се смята за класиране от съответната категория.
Всяко класиране, което е в последните 10% от участниците в турнира, не се категоризира.
Например за турнир с коефициент 1.0 само 1 място дава класиране от категория 2, до 4 място
включително – класиране от категория 1.
Група А
В Група А попадат всички състезатели, за които е изпълнено поне едно от следните две условия:
1. Имат поне едно класиране от категория 2 за последните 12 месеца
2. Имат 2 или повече класирания от категория 1 за последните 12 месеца

В Приложение 3 е публикуван списъка на състезателите от група А към началото на сезона (1
Септември 2017):

Структура
Републиканският индивидуален шампионат, организиран от ББФ, включва следните видове
турнири:
Финален турнир (Републиканско първенство) – Това е финалният турнир за сезона и се организира
от ББФ отделно за мъже, жени, младежи, сеньори и група Б (смесено).
Кръгове от републиканския шампионат – 7 кръга, организирани от ББФ с лимитиран достъп
(фиксиран брой състезатели, допуснати за участие по определени критерии – виж. „Кръгове”).
Кръговете са смесени за мъже и жени и биват три вида – Основни, Елитни и Premium (виж.
„Кръгове”)
Квалификационни турнири – Организират се преди всеки кръг от тип Основен и Елитен на
регионален принцип. ББФ съдейства и участва в организацията, но турнирите се организират от
избран локален организатор (виж. „Квалификационни турнири”)
“Мастърс” турнир за Купа България.
Турнири и финали за деца.
Отделно в структурата на сезона участват и всички турнири, валидни за ранглистата на ББФ – Опън
турнири и международни първенства.

Квалификационни турнири
Квалификационните турнири имат за цел да излъчат състезателите, които имат право да играят в
съответния кръг от републиканското първенство.
Отделно те представляват локални кръгове за класиране в група Б.
Те се провеждат в рамките на същия или предишния месец, в който се провежда съответния кръг
(виж Календар).
По изключение ББФ може да обяви турнир който се провежда в рамките на даден месец да бъде
валиден за предишен месец.
Региони
Квалификационните турнири се провеждат на регионален принцип.
За целта страната се разделя на 3 региона:
-

София
Централна България (Плевен, Велико Търново, Русе, Пловдив и Благоевград)

-

Източна България (Варна, Бургас)
За всеки кръг от републиканското първенство се провежда по един квалификационен
турнир във всяка зона. ББФ може да обяви турнир, който ще се проведе в дадената зона
(например Опън) за квалификационен. В този случай квотите се раздават според
класирането в този турнир по начин, предварително обявен от ББФ.
В залата, в която ще се проведе кръгът от републиканското първенство, се провежда
допълнителен квалификационен турнир – „Последен шанс”, винаги в петък, преди
началото на кръга. Този турнир има статут на квалификационен турнир, но е допълнителен
към квалификационния турнир за региона.
В случай на невъзможност да бъде проведен даден квалификационен турнир, ББФ може
да прехвърли квотите за този регион на друг с предварителен анонс.

Квоти
За всеки квалификационен турнир предварително се определя броят участници, които ще добият
право да участват в съответния кръг (квота).
Тези участници, които се класират на първите места спрямо квотата, получават това право.
Състезател спечелил квота може да се откаже от правото си да играе в кръга от републиканското
първенство до 2 дена след спечелването на квотата. В този случай неговото място се заема от
следващия класирал се на квалификационния турнир. Ако не могат да се попълнят квотите на
даден квалификационен турнир (няма необходимия брой желаещи), то тогава неусвоените квоти
се добавят към турнира „Последен Шанс”. Ако състезател се откаже след 2 дневния срок, квотата
се добавя към „Последен шанс”. В този случай точките спечелени от отказалия се състезател за
тази квалификация се анулират ако отказът е без уважителни причини. ББФ може да наложи
административно наказание, ако отказът е без уважителни причини.
Квотите се определят по региони, като се взимат два критерия - участниците в последните седем
квалификационни кръга и брой представители на съответния регион в първите места в
ранглистата. Квотата за всеки регион се изчислява по формулата (закръглена към цяло число):
K = (6 * P / T + 4 * C / Q) * V / 10,
където:
P - общ брой квалификационни серии, изиграни в квалификационните турнири в региона за
предишните кръгове (включително "Последен шанс")
Т - Общ брой квалификационни серии, изиграни в квалификациите във всички региони за
последните 12 месеца
C - Брой състезатели от региона, заемащи места в ранглистата, класиращи ги в предстоящия кръг
Q - Брой участници в предстоящия кръг: 24
V - Общ брой раздавани квоти за предстоящия кръг

В случай, че при закръгленията количетвото квоти за всички региони не съвпада с общото
количество, то липсващата/допълнителната квота се взема от региона с най-голяма грешка при
закръглението.
Минималната квота за регион е 1.
ББФ може да прехвърли квота от един регион в друг при липса на достатъчно заявени участници
за даден регион.
Право на участие
Право на участие в регионалните квалификационни турнири имат всички изявили желание. Право
на локалния организатор е да въведе допълнителни изисквания след съгласуване с ББФ.
Организаторът е длъжен да осигури участие на всеки, който е заявил участие до 3 дни преди
квалификационния турнир. За заявилите участие след това организаторът трябва да направи
разумни усилия да осигури участието.
В квалификационните турнири нямат право да участват състезатели, които вече са добили право
да играят в съответния кръг. В случай, че такъв състезател все пак реши да участва в регионален
турнир, той автоматично губи правото си да участва в кръга на основанието, което е имал преди
квалификационния турнир. (ако състезател, който по право играе в кръга, реши да играе в
квалификации, той губи правото си, но може все пак да се класира за кръга от самите
квалификации).
Състезателите не са ограничени да участват в колкото искат квалификационни турнири. Все пак,
ако състезател спечели квота от един квалификационен турнир, участието му в следващ такъв го
лишава от спечелената квота по силата на предишната точка.
Такси
Таксата, която всеки участник трябва да заплати за участие в квалификационен кръг, се определя
от организатора в зависимост от финансовите условия на залата, в която се провежда.
Допълнително се заплаща такса от 10 лв. към ББФ за администриране на участието на всеки
състезател.
Регламент
Регламентът на квалификационните турнири не е фиксиран.
В случай на обявяване на Опън или друг турнир за квалификационен, се използва неговият
регламент и описаните по-долу изисквания и препоръки не важат.
Регламентът за всеки квалификационен турнир трябва да бъде оповестен до 2 седмици преди
началото му и не може да бъде променят след това, освен с изключителното съгласие на ББФ.
ББФ трябва да одобри всеки регламент преди оповестяването му.
Задължително условие е всеки състезател да играе една серия от 6 непрекъснати игри.

Задължително условие е регламентът да дава еднозначно класиране на всички места,
гарантиращи квоти. Т.е. не може да има равенство в класирането за местата, които са включени в
квотите и тези извън тях.
При техническа възможност на залата и брой записани състезатели турнирът е желателно да
приключва в рамките на един ден. В случай, че това не е възможно, турнирът може да се играе в
рамките на един уикенд.
Регламентът може да включва допълнителни фази освен първата (от 6 игри) както и елиминации,
но това не е задължително.
Квалификационният турнир „Последен шанс” се провежда само в една фаза от 6 игри.
Точки за ранглистата на ББФ
Всеки квалификационен турнир е валиден за ранглистата на ББФ. Коефициентът на тези турнири
по изключение се определя след приключване на тунира въз основа на участниците в него.
Коефициентът се определя по формулата: Q = 0.3 + N / 100, където N е брой участници в турнира.
Коефициентът се закръгля надолу с точност до 0.1.
Например при участници до 9 включително, коефициентът е 0.3. Между 10 и 19 – 0.4 и т.н.
Във всеки квалификационен кръг допълнително се прави класиране на състезателите от група Б.
Въз основа на това класиране се раздават точки за ранглистата, като коефициентът на тези
турнири се определя по горната формула, като базата вместо 0.3 е 0.2.
В случай, че даден състезател има право да получи точки по различни критерии (например се е
класирал на местата, даващи точки, но също така е член на група А и съответно има право да
получи точките за група А), то той получава по-голямото количество точки.

Кръгове от републиканския шампионат
Общи
Кръговете от републиканския шампионат се провеждат в предварително обявени зали в цялата
страна на дати, които са уточнени в настоящия документ (Виж „Календар”)
Кръговете са смесени. Жените участват с хендикап от 8 точки на игра.
Турнирите биват основни, елитни и Premium. Основните турнири са 3 на брой, елитните – 2, и
Premium - 2.
Право на участие
В кръговете от републиканското първенство могат да участват само редовно картотекирани
членове на ББФ (това обяаче не важи за квалификационните турнири).
Във всеки кръг право за участие добиват следните групи състезатели (бройката за всяка група е
различна за видовете турнири и е уточнена по-долу)

1. Състезатели, класирали се по право – Това са най-високо класираните състезатели в
смесената ранглиста на ББФ към началото на месеца, в който се провежда кръга.
Състезателите класирани по право могат да се откажат от участие без последствия до 3
дни преди началото на първата квалификация за турнира. В този случай неговото право се
дава на най-предно класирания състезател в ранглистата на ББФ, който не е добил право
за участие в кръга. При отказ след този срок без уважителна причина, отказалия се
състезател получава наказание от лишаване от право за класиране по право за един
турнир т.е. състезателя задължително трябва да играе квалификации. Мястото отново се
дава на следващия в класирането. С влучай на невъзможност ББФ може да прехвърли
овакантеното място към турнира „Последен шанс”.
2. Състезатели, класирали се от квалификационен турнир – Всички състезатели, спечелили
някоя от раздаваните квоти от квалификационните турнири.
3. Състезатели, класирали си от „Последен шанс”
4. Състезатели, получили „Уайлд кард” – Тези състезатели се определят по усмотрение на
съорганизатора на кръга (залата домакин). Критериите за определяне на тези състезатели
не са фиксирани.
Такса
Таксата за участие в кръг от републиканското първенство се обявява при анонса за съответния
кръг и се формира от договoрената цена със залата домакин.
Основни кръгове
Право на участие
Във основните кръгове броят участници е 24, рапределен както следва:
1.
2.
3.
4.

Състезатели по право – 8
Квоти за квалификационни турнири – 13
Състезатели от „Последен шанс” – 2
Състезатели с „Уайлд карта” - 1

Регламент
Турнирът се провежда във формат с частично натрупване, както следва:
Фаза 1
Всички състезатели изиграват по една серия от 6 игри
Класирането става на база общ сбор от съборените кегли.
За фаза 2 се класират първите 16 състезатели (за зала с 6 писти общо, за фаза 2 се класират 15
състезатели)

Фаза 2
Всички класирани състезатели запазват половината от резултата си от фаза 1, закръглен надолу,
като начален резултат за фаза 2. Например при постигнат резултат от 1107 точки състезателят
започва с резултат от 553 точки.
Състезателите изиграват 4 игри, които се добавят към началния резултат.
Класирането става на база получения резултат.
За фаза 3 се класират първите 8 състезатели (за зала с 6 писти общо, за фаза 3 се класират 9
състезатели)
Фаза 3
Всички класирани състезатели запазват половината от резултата си от фаза 2, закръглен надолу,
като начален резултат за фаза 3.
Състезателите изиграват 3 игри, които се добавят към началния резултат.
За фаза 4 се класират 4 състезатели
Фаза 4
Класираните 4 състезатели изиграват степладер с двама участници от по една игра за определяне
на победител и подгласници. За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в
Приложение 2 с параметри 25 и 7 от резултата за фаза 3.
Точки за ранглистата на ББФ
Турнирът е с коефициент за ранглистата на ББФ 1.5. Раздаваните точки са според Наредбата за
структуриране на ранглистите на ББФ.
Елитни кръгове
Право на участие
В елитните кръгове броя участници е 24, разпределен както следва:
1. Състезатели по право – 12
2. Квоти за квалификационни турнири – 11
3. Състезатели от „Последен шанс” – 1
Регламент
Турнирът се играе на мачове по система „Double elimination”. Това означава, че всеки състезател
напуска турнира, когато бъде победен два пъти.
Мачовете се провеждат по приложена схема.
Мачовете са във форма 3 от 5 игри в основната схема и 2 от 3 игри в групата на загубилите.
Полуфиналите и финалът се играят по една игра.

Първите 8 по ранглиста, класирани за турнира, почиват първия кръг.
Жребият по схемата е дирижиран спрямо мястото в ранглистата преди турнира.
Точки за ранглистата на ББФ
Точките за ранглистата на ББФ са както следва (точките са еквивалентни на коефициент 2.0):
1 Място – 76 точки
2 място – 68 точки
3 място – 60 точки
4 място – 52 точки
5-6 място – 44 точки
7-8 място – 36 точки
9-12 място – 28 точки
13-16 място – 20 точки
17-24 място – 12 точки
Premium кръгове
Право на участие
В Premium кръгове имат право да участват всички картотекирани състезатели на ББФ. С оглед това
не се организират квалификации. В случай на организационни причини, може да бъде въведена
горна граница на участниците. В този случай при наличие на повече желаещи избора се извършва
на база ранглиста на ББФ.
Регламент
Турнирът се провежда във формат с частично натрупване, както следва:
Фаза 1
Всички състезатели изиграват по една серия от 6 игри
Класирането става на база общ сбор от съборените кегли.
За фаза 3 директно се класират първите 8 състезатели. За фаза 2 се класират състезателите на
места от 9 до 24 включително.
Фаза 2
Всички класирани състезатели запазват половината от резултата си от фаза 1, закръглен надолу,
като начален резултат за фаза 2. Например при постигнат резултат от 1107 точки състезателят
започва с резултат от 553 точки.

Състезателите изиграват 3 игри, които се добавят към началния резултат.
Класирането става на база получения резултат.
За фаза 3 се класират първите 8 състезатели.
Фаза 3
Всички класирани състезатели запазват половината от резултата от предишната си фаза, закръглен
надолу, като начален резултат за фаза 3. (за класираните направо от фаза 1 това е резултата от
фаза 1, за останалите резултата от фаза 2)
Състезателите изиграват 4 игри, които се добавят към началния резултат.
За фаза 4 се класират 8 състезатели.
Фаза 4
Класираните 4 състезатели изиграват двоен степладер с четирима участници от по една игра за
определяне на победител и подгласници. Това означава че първо играят класираните на места 5,
6, 7 и 8. Двамата най-добри играят една игра заедно с класираните на места 3 и 4. Двамата найдобри играят с класираните на места 1 и 2. Двамата най-добри изиграват една игра помежду си за
определяне на победител. За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в
Приложение 2 с параметри 25 и 6.

Точки за ранглистата на ББФ
Турнирът е с коефициент за ранглистата на ББФ 2.0. Раздаваните точки са според Наредбата за
структуриране на ранглистите на ББФ

Финален турнир (Републиканско първенство)
Общи
Финалният турнир се провежда отделно за мъже, жени, младежи, сеньори и група Б.
Мъже
Право на участие
За Финалния турнир право на участие имат както следва:
1. Републиканския шампион за 2017 година (Явор Миланов)
2. Всеки състезател, който е спечелил кръг от републиканското първенство 2017-2018 г.
3. Останалите бройки до 16 участници се допълват от ранглистата на ББФ към 1 май 2018 г.
В случай на отказване мястото се заема от следващия по ранглиста

Регламент
Фаза 1
На техническата конфренция преди състезанието на всеки състезател се изтегля по жребий номер
от 1 до 16. В зависимост от изтегления номер състезателят играе двубои във фаза 1 по
предварително оповестена схема.
Жребият е дирижиран така, че срещите между състезатели от един боулинг клуб да се проведат
максимално рано в програмата (в първите кръгове)
Схемата на провеждане е пълен Round Robin (15 мача).
Всеки мач се състои от една игра, която се изиграва на една двойка писти на състезателен режим.
За победа към резултата се добавят 20 точки, а за равен 10 точки. Допълнително се добавят бонус
точки за разултат: +5т. за резултат, равен или по-висок от 200, и +10т. за резултат, равен или повисок от 250.
Всеки състезател стартира фазата с резултат формиран от точките за ранглистата спечелени от
него в седемте кръга от календара на ББФ.
Класирането след 15 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс начален
резултат).
За Фаза 2 продължават първите 8 състезатели. Останалите се класират на места от 9 до 16. За
резултат, след приключване на фаза 1, на продължаващите напред състезатели, се вземат всички
кегли плюс началния резултат плюс бонус точките, постигнати в мачове срещу останалите 7
продължаващи състезатели, т.е. бонус точките, постигнати срещу състезатели, непродължаващи
във фаза 2, не се вземат за фаза 2.
В случай на равенство се гледа директният мач между състезателите с равен резултат. В случай на
ново равенство, двамата (или повече) състезатели се класират на еднакво място. В случай на
равенство за влизане във фаза 2 се играе една допълнителна игра до определяне на победител.
В случай на отсъствие на състезател, незаявено преди техническата конференция, на негово място
не се допуска заместник. Противникът на отсъстващия състезател играе игра, като към резултата
се добавя победа от 20т., както и евентуални бонус точки за резултат.
На техническата конференция всеки състезател може да заяви предпочитание дали да хвърля
първи или последен по време на мача. Двойките за всеки мач се подреждат, като се взима
предпочитанието на състезателя с по-високо класиране през сезона. В случай на незаявено
предпочитание, на техническата конференция се приема, че по-ниско класираният състезел
хвърля първи.
Фаза 2
Във фаза 2 участват общо 8 състезатели.

Играе се Round Robin (7 мача). Точкуването във всеки мач е същото като във фаза 1
Преди започването на серията се тегли жребий за разпределението на състезатели по номера и
съответно подредбата на мачовете.
Жребият отново е дирижиран, както във фаза 1.
За елиминациите продължават първите 3 състезатели. Останалите се класират на места от 4 до 8.
В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат. В
случай на ново равенство двамата (или повече) състезатели се класират на еднакво място. В
случай на равенство за влизане в елиминациите се играе една допълнителна игра до определяне
на победител.
Елиминации
Елимиациите се играят във формат 2 от 3 победи.
Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителят играе срещу класирания на 1
място.
За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в Приложение 2 с параметри 90 и
20.
Точки за ранглистата на ББФ
Финалния турнир е с коефициент 3.0
Жени
Право на участие
За Финалния турнир право на участие имат както следва:
1. Републиканската шампионка за 2017 година (Диди Илиева)
2. Всяка състезателка, която е спечелила кръг от републиканското първенство 2017-2018 г.
3. Останалите бройки до 8 участнички се допълват по ранглистата на ББФ към 1 май 2018 г.
В случай на отказване, мястото се заема от следващата по ранглиста.
Регламент
Фаза 1
На техническата конфренция преди състезанието на всеки състезател се изтегля по жребий номер
от 1 до 8. В зависимост от изтегления номер, състезателят играе двубои във фаза 1 по
предварително оповестена схема.
Жребият е дирижиран така, че срещите между състезателки от един боулинг клуб да се проведат
максимално рано в програмата (в първите кръгове)
Схемата на провеждане е двоен Round Robin (2 х 7 мача).

Всеки мач се състои от една игра, която се изиграва на една двойка писти на състезателен режим.
За победа към резултата се добавят 20 точки, а за равен 10 точки. Допълнително се добавят бонус
точки за разултат: +5т., за резултат, равен или по-висок от 190, и +10т. за резултат, равен или повисок от 230.
Всяка състезателка стартира фазата с резултат формиран от точките за ранглистата спечелени от
нея в седемте кръга от календара на ББФ.
Класирането след 14 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс начален
резултат).
За елиминациите продължават първите 3 състезателки. Останалите се класират на места от 4 до 8.
В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателките с равен резултат. В
случай на ново равенство двете (или повече) състезателки се класират на еднакво място. В случай
на равенство за влизане в елиминациите се играе една допълнителна игра до определяне на
победителка.
В случай на отсъствие на състезателка, незаявено преди техническата конференция, не се допуска
заместник. Противничката на отсъстващата състезателка играе игра, като към резултата се добавя
бонус от 20т., както и евентуални бонус точки за резултат.
На техническата конференция всяка състезателка може да заяви предпочитание дали да хвърля
първа или последна по време на мача. Двойките за всеки мач се подреждат, като се взема
предпочитанието на състезателката с по-високо класиране през сезона. В случай на незаявено
предпочитание, на техническата конференция се приема, че по-ниско класираната състезелка
хвърля първи.
Елиминации
Елимиациите се играят във формат 2 от 3 победи.
Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителката играе срещу класираната на 1
място.
За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в Приложение 2 с
параметри 60 и 15.Точки за ранглистата на ББФ
Финалният турнир е с коефициент 1.5.
Група Б
Право на участие
Всеки състезател, който е класиран в Б група в ранглиста от 1 януари 2018 нататък има
право да заяви към момента, в който е в Б група, че желае да се състезава за Б група на
републиканското първенство. В този случай той бива класиран по ранглиста към Б група
независимо в коя група е към 1 май 2018 година по силата на следващата точка. Заявката
за това трябва да бъде изпратена в писмен вид към ББФ.

За финалния турнир право на участие имат първите 12 състезатели от група Б към
01.05.2018 (турнирът е смесен и право за участие получават състезатели и състезателки от
смесената ранглиста на ББФ)
В случай на отказване мястото се заема от следващия по ранглиста
Регламент
Жените играят с 8т. бонус на всяка игра.
Фаза 1
На техническата конференция преди състезанието на всеки състезател се изтегля по жребий
номер от 1 до 12. В зависимост от изтегления номер състезателят играе двубои във фаза 1 по
предварително оповестена схема.
Жребият е дирижиран така, че срещите между състезателки от един боулинг клуб да се проведат
максимално рано в програмата (в първите кръгове)
Схемата на провеждане е Round Robin (11 мача).
Всеки мач се състои от една игра, която се изиграва на една двойка писти на състезателен режим.
За победа към резултата се добавят 20 точки, а за равен 10 точки. Допълнително се добавят бонус
точки за резултат: +5т., за резултат, равен или по-висок от 180, и +10т. за резултат, равен или повисок от 220. (При жените за резултат се взема резултата след прибавяне на 8т. бонус)
Всеки състезател стартира фазата с резултат формиран от точките за ранглистата спечелени от
него в седемте кръга от календара на ББФ.
Класирането след 11 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс начален
резултат).
За елиминацията продължават първите 3 състезатели. Останалите се класират на места от 4 до 12.
В случай на равенство се гледа директните мачове между състезателите с равен резултат. В случай
на ново равенство двамата (или повече) състезатели се класират на еднакво място. В случай на
равенство за влизане във елиминацията се играе една допълнителна игра до определяне на
победител.
При отсъствие на състезател, незаявено преди техническата конференция, не се допуска
заместник. Противникът на отсъстващия състезател играе игра ,като към резултата се добавя
бонус от 20т., както и евентуални бонус точки за резултат.
На техническата конференция всеки състезател може да заяви предпочитание дали да хвърля
първи или последен по време на мача. Двойките за всеки мач се подреждат, като се взема
предпочитанието на състезателя с по-високо класиране през сезона. В случай на незаявено
предпочитание на техническата конференция се приема, че по-ниско класираният състезател
хвърля първи.

Елиминации
Елимиациите се играят във формат 2 от 3 победи.
Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителят играе срещу класирания на 1
място.
За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в Приложение 2 с параметри 50 и
10.
Точки за ранглистата на ББФ
Финалният турнир е с коефициент 1.0.
Младежи и девойки
Право на участие
За финалния турнир право на участие имат първите 8 младежи и съответно девойки (родени след
1 май 1999 г.) в ранглистата на ББФ към 01.03.2018 г.
Турнирите за младежи и девойки са отделни и излъчват отделни шампиони.
В случай на недостиг на участници за запълване на 8 места, регламентът се коригира за броя
участници на финала.
Регламент
Фаза 1
На техническата конференция преди състезанието на всеки състезател се изтегля по жребий
номер от 1 до 8. В зависимост от изтегления номер състезателят играе двубои във фаза 1 по
предварително оповестена схема.
Жребият е дирижиран така, че срещите между състезателки от един боулинг клуб да се проведат
максимално рано в програмата (в първите кръгове).
Схемата на провеждане е Round Robin (7 мача).
Всеки мач се състои от една игра, която се изиграва на една двойка писти на състезателен режим.
За победа към резултата се добавят 20 точки, а за равен 10 точки. Допълнително се добавят бонус
точки за резултат: +5т. за резултат, равен или по-висок от 180, и +10т. за резултат, равен или повисок от 220. (При жените за резултат се взима резултатът след прибавяне на 8т. бонус)
Класирането след 7 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки).
За елиминацията продължават първите 3 състезатели. Останалите се класират на места от 4 до 8.
В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат. В
случай на ново равенство двамата (или повече) състезатели се класират на еднакво място. В

случай на равенство за влизане в елиминацията се играе една допълнителна игра до определяне
на победител.
При отсъствие на състезател, незаявено преди техническата конференция, не се допуска
заместник. Противникът на отсъстващия състезател играе игра, като към резултата се добавя
бонус от 20т., както и евентуални бонус точки за резултат.
На техническата конференция всеки състезател може да заяви предпочитание дали да хвърля
първи или последен по време на мача. Двойките за всеки мач се подреждат, като се взема
предпочитанието на състезателя с по-високо класиране през сезона. В случай на незаявено
предпочитание на техническата конференция се приема, че по-ниско класираният състезател
хвърля първи.
Елиминации
Елимиациите се играят във формат 2 от 3 победи.
Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителят играе срещу класирания на 1
място.
За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в Приложение 2 с параметри 30 и 8.
Точки за ранглистата на ББФ
Финалният турнир е с коефициент 0.5.
Сеньори
Право на участие
За финалния турнир право на участие имат първите 12 сеньори (родени преди 1 май 1968) в
ранглистата на ББФ към 01.03.2017
Регламент
Всички жени играят с 8 точки хендикап.
Отделно всеки състезател или състезателка получава по 1 точка на игра за всяка навършена към
01.05.2018 година над 50.
Хендикапа за възраст е ограничен до максимум 15 точки.
Фаза 1
На техническата конференция преди състезанието на всеки състезател се изтегля по жребий
номер от 1 до 12. В зависимост от изтегления номер състезателят играе двубои във фаза 1 по
предварително оповестена схема.
Жребият е дирижиран така, че срещите между състезателки от един боулинг клуб да се проведат
максимално рано в програмата (в първите кръгове)
Схемата на провеждане е Round Robin (11 мача).

Всеки мач се състои от една игра, която се изиграва на една двойка писти на състезателен режим.
За победа към резултата се добавят 20 точки, а за равен 10 точки. Допълнително се добавят бонус
точки за резултат: +5т. за резултат, равен или по-висок от 180, и +10т. за резултат, равен или повисок от 220. (При жените за резултат се взима резултатът след прибавяне на 10т. бонус)
Класирането след 11 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки).
За елиминацията продължават първите 3 състезатели. Останалите се класират на места от 4 до 12.
В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат. В
случай на ново равенство двамата (или повече) състезатели се класират на еднакво място. В
случай на равенство за влизане в елиминацията се играе една допълнителна игра до определяне
на победител.
При отсъствие на състезател, незаявено преди техническата конференция, не се допуска
заместник. Противникът на отсъстващия състезател играе игра, като към резултата се добавя
бонус от 20т., както и евентуални бонус точки за резултат.
На техническата конференция всеки състезател може да заяви предпочитание дали да хвърля
първи или последен по време на мача. Двойките за всеки мач се подреждат, като се взима
предпочитанието на състезателя с по-високо класиране през сезона. В случай на незаявено
предпочитание на техническата конференция се приема, че по-ниско класираният състезател
хвърля първи.
Елиминации
Елимиациите се играят във формат 2 от 3 победи.
Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителят играе срещу класирания на 1
място.
За тази фаза важи правилото „Бонус за елиминации” описано в Приложение 2 с параметри 50 и
10.
Точки за ранглистата на ББФ
Финалният турнир е с коефициент 0.5.

Купа България
Турнир „Мастърс“ - Мъже
За турнира „Мастърс“ се класират първите 8 в ранглистата на ББФ към 1.12.2017.
Класиралите се разделят в две групи – А и Б. Състезателят на първо място в ранглистата на ББФ
оглавява група „А”, а състезателят на второ – група „Б”. Състезателите на 3 и 4 място се
разпределят по жребий в групите „А” и „Б”.По същия начин се процедира със състезателите на
места 5-6 и 7-8.

Във всяка група се играят мачове всеки срещу всеки във формат 3 от 5 игри. За всяка победа се
получава 1.т.
Класирането в групата се прави по точки. При равенство се взима средния резултат.
За полуфиналите се класират първите двама от всяка група, които играят на кръст.
Полуфиналите и финалите са във формат 3 от 5 игри.
Всеки участник във „Мастърс“ получава 22 т. за ранглистата за участие.
За всяка победа в групите състезателят получава допълнително 12 т.
За победа на полуфинала се получават 20 т., а за победа на финала – 25 т. за ранглистата.

Турнир „Мастърс“ – Жени
За турнира „Мастърс“ се класират първите 4 в ранглистата на ББФ към 1.12.2017.
Играят се мачове всеки срещу всеки във формат 3 от 5 игри. За всяка победа се получава 1.т.
Класирането в групата се прави по точки. При равенство се взима средния резултат.
За финалите се класират първите две.
Финалът е във формат 3 от 5 игри.
Всяка участничка във „Мастърс“ получава 15 т. за ранглистата за участие.
За всяка победа в групата се получават допълнително 10т. за ранглистата.
За победа на финала се получават допълнително 15 т. за ранглистата.

Победители
За победители и носители на купа „България“ за 2016 г. се обявяват водачите в ранглистите за
мъже и жени към 1 януари 2017 г., т.е. след приключване на „Мастърс“ турнира.Правото за
участие на световната купа АМФ за 2018 година се предлага по класиране за купа „България”.

Детски индивидуален шампионат
Детски регионални турнири
Детските регионални турнири са 4 и ще се провеждат във всяка зала, в която има поне 3 желаещи
деца.
Всяка възрастова група се състезава отделно.
Регламентът на всеки турнир предвижда изиграване на 3 игри.

В случай на 6 или повече деца в съответна група и при организационна възможност, първите 3
деца играят степалдер от една игра (2 срещу 3 и победителят срещу 1). В противен случай децата
се подреждат по сбор.

Финален турнир
За финалния турнир се класират всички деца, играли на поне два от регионалните турнири (или
квалификационен турнир за мъже и жени)
Финалният турнир се провежда по същата схема като регионалните турнири.

Приложение 1 – Таблица за категории на класиране
Коеф
2 Кат
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.55
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

1 Кат

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9

1
1
1
2
3
4
4
5
6
7
9
9
10
11
12
14
16
17
19
21
23
25
27
29
31
33
36

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0

9
10
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

38
40
43
46
49
51
54
57
60
64
67
70
73
77
81
84
88
92
96
99

Приложение 2 – Бонус за елиминации
Когато фаза на елиминация на даден турнир е предшествана от фаза с натрупване, състезателите
участващи на елиминациято могат да получат допълнителни бонус точки на игра в зависимост от
постигнатия резултат с натрупване.
Бонуса се формира от два параметъра (А и Б) по следната формула:
Бонус = (Р – А) / Б
Където Р е разликата между резултатите постигнати от състезателите по време на фазата с
натрупване.
Бонус точките се закръгляват надолу до цяло число.
Параметрите А и Б са фиксирани за всеки турнир.
Това означава, че ако разликата между двама състезатели е по малка от А+Б то бонус точки не се
начисляват. След това за всеки Б точки се дава една бонус точка на игра.

Например ако параметрите А и Б са съответно 60 и 15, то при разлика от 50 точки не се начисляват
бонус точки. При разлика от 100 точки се начисляват 2 бонус точки.

Приложение 3 – Списък на Група А към 1 Септември 2017
Асен Петров (Страйк Мания)
Атанас Атанасов (Максим)
Борис Божилов (Страйкърс)
Борян Бинев (Максим)
Бранислав Сергиевски (Магьосниците)
Георги Делийски (Страйкърс)
Дарин Траянов (Боляри)
Диан Динев (Страйк Мания)
Диди Илиева (Академик ВВ)
Димитър Попов (Академик ВВ)
Йосиф Иванов (Сий Страйкърс)
Калоян Иванов (Страйк Мания)
Мавитан Чифтчи (Магьосниците)
Мариана Метексинова (АТИА)
Марина Стефанова (АТИА)

Мария Николова (Академик ВВ)
Мартин Васев (Магьосниците)
Мехмет Кая (Мега)
Никола Николов (Мега)
Николай Петров (Мега)
Пламен Николов (Максим)
Пламен Станчев (Мега)
Радка Дангова (Страйкърс)
Радослав Сонев (Страйкърс)
Рудолф Подлипски (Боляри)
Руслан Василев (АТИА)
София Христова (Академик ВВ)
Станимир Върбев (Боляри)
Тодор Личев (Страйкърс)
Христо Георгиев (Магьосниците)
Явор Миланов (Академик ВВ)

