
  

BOURGAS BOWLING OPEN 2020 

 

Вид на турнира:   - OPEN,  индивидуален смесен, A и Б Група 

Хендикап:    - 8 точки за жени и деца до 16 год. възраст  

      на игра в сериите и финалите 

Дати на провеждане:  - 13.07.2020 - 19.07.2020 г. 

Място на провеждане:  - Плейграунд боулинг, МОЛ Галерия, гр. Бургас   

Спонсори:    -   

Машина за мазане:   - Kegel summit 

Oil Pattern Distance   - 42 фт. 

Пистите се намазват преди всяка серия; 

Не се маже преди Десперадо; 

Десперадо не се играе на състезателен режим 

Коефиц. за ранглистата на ББФ - за А група и  за Б група 

Награден фонд   - С натрупване 

  

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Entry за сериите от Понеделник до Четвъртък: 

- възрастен:  - 40.00 лв. 

- деца до 18 год. - 25.00 лв. 

 

Entry за сериите в Петък и Събота: 

- възрастен:  - 50.00 лв. 

- деца до 18 год. - 35.00 лв. 

-  

Re-Entry за сериите от Понеделник до Четвъртък: 

- възрастен:  - 25.00 лв. 

- деца до 18 год. - 15.00 лв. 

 

Re-Entry за сериите в Петък и Събота 

- възрастен:  - 35.00 лв. 

- деца до 18 год. - 20.00 лв. 

 

Desperado   - 20.00 лв. 



 

ПРОГРАМА 

Понеделник   13.07.2020 г. 

10:00 часа - Серия   1 - max. 16 участника 

13:00 часа - Серия   2 - max. 16 участника 

18:00 часа - Серия   3 - max. 16 участника 

Вторник       14.07.2020 г. 

10:00 часа - Серия   4 - max. 16 участника 

13:00 часа - Серия   5 - max. 16 участника 

18:00 часа - Серия   6 - max. 16 участника 

Сряда          15.07.2020 г. 

10:00 часа - Серия   7 - max. 16 участника 

13:00 часа - Серия   8 - max. 16 участника 

18:00 часа - Серия   9 - max. 16 участника 

Четвъртък    16.07.2020 г. 

10:00 часа - Серия   10 - max. 16 участника 

13:00 часа - Серия   11 - max. 16 участника 

18:00 часа - Серия   12 - max. 16 участника 

Веднага след приключване на 12-тата квалификационна серия - ДЕСПЕРАДО! 

Петък        17.07.2020 г. 

 9:00 часа - Серия 13 - max. 16 участника 

12:00 часа - Серия 14 - max. 16 участника 

15:00 часа - Серия 15 - max. 16 участника 

18:00 часа - Серия 16 - max. 16 участника 

Събота         18.08.2020 г. 

9:00 часа - Серия 17 - max. 16 участника 

12:00 часа - Серия 18 - max. 16 участника 

15:00 часа - Серия 19 - max. 16 участника 

18:00 часа - Серия 20 - max. 16 участника 

Веднага след приключване на последната квалификационна серия - ДЕСПЕРАДО! 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че има желаещи и възможност, организатора може да 

организира допълнителни квалификационни серии.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Записването става най-късно 30 минути преди серията. В случай, че 

няма записани състезатели 30 минути преди серията, тя не се 

провежда. 

 

 



 

 

Неделя         19.07.2020 г. 

  9:00 часа - ФИНАЛИ /Б група/ 

11:00 часа - ФИНАЛИ /А група/ 

 

ПРАВИЛА НА ТУРНИРА 

 

1. КВАЛИФИКАЦИИ:  

Всички участници изиграват по 5 игри Entry и колкото желаят  Re-Entry. Преди всяка серия 

състезателите теглят жребий за стартова писта. Състезателите изиграват две игри на 

стартовата двойка писти, преместват се на съседна двойка писти и изиграват останалите три 

игри. Местенето се извършва надясно. Играе се на състезателен режим. Участниците се 

разпределят в групи съгласно ранглистата на ББФ към 01.07.2020 г. В случай, че има участници 

от други държави, те трябва да представят документ, доказващ принадлежността им към група Б 

в тяхната държава. В противен случай се състезават в група А. Всеки състезател от група Б има 

право да заяви желание да се състезава в група А, като остава там докрай. Обратното не е 

възможно! За финалите в Неделя се класират 16 участника от група А и 8 участника от група Б, 

както следва: 

 

Група А 

 

- 2    участника с най- висок резултат в сериите от понеделник до четвъртък включително; 

Забележка: класираният от квалификационните серии до  четвъртък включително, участвa 

във финала с резултата от най-добрата си квалификационна серия от понеделник до 

събота включително, но с квота от “участник с най-висок резултат до четвъртък 

включително”.   

- 1    участник от Десперадо, провело се веднага след приключване на 12-тата квалификационна 

серия в четвъртък. В Десперадо имат право да участват всички участници, изиграли Entry 

до момента.  

- 10   участника с най-висок резултат от квалификационните серии;  

-  2    от Десперадо след приключване на последната квалификационна. серия в събота.  

Забележка: класираните трима от Десперадо в четвъртък и събота, участват във финала с 

резултата от най-добрата си квалификационна серия от понеделник до събота 

включително, но с квота от съответното Десперадо.   

-  1   участник с най-много изиграни серии. Това място във финалите се заема от състезателя, 

който не се е класирал по друг от изброените по-горе начини. Участва във финала с 

резултата от най-добрата си квалификационна серия. 

 



 

 

 

Група Б 

 

- 1    участник с най- висок резултат в сериите от понеделник до четвъртък включително; 

Забележка: класираният от квалификационните серии до  четвъртък включително, участвa 

във финала с резултата от най-добрата си квалификационна серия от понеделник до 

събота включително, но с квота от “участник с най-висок резултат до четвъртък 

включително”.   

- 1    участник от Десперадо, провело се веднага след приключване на 12-тата квалификационна 

серия в четвъртък. В Десперадо имат право да участват всички участници, изиграли Entry 

до момента.  

- 4    участника с най- висок резултат от всички серии. 

- 1    от Десперадо след приключване на последната квалификационна серия в събота.  

Забележка: класираните 2ма от Десперадо в четвъртък и събота, участват във финала с 

резултата от най-добрата си квалификационна серия от понеделник до събота 

включително, но с квота от съответното Десперадо.   

- 1    участник с най- много изиграни „Re- Entry”-та. Това място във финалите се заема от 

състезателя, който не се е класирал по друг от изброените по- горе начини. Участва във 

финала с резултата от най-добрата си квалификационна серия. 

Класирането за финалите в неделя става по най- висок общ резултат, независимо в кой 

ден от квалификациите е постигнат резултатът. 

 

  Резултати може да следите на BOWLZONE.EU 

 

 

2. ФИНАЛИ: 

 

 1-ВИ ЕТАП: 

 

Резултатите от най-добрата за всеки състезател квалификационна серия се делят на 

половина, като се закръглят нагоре в случай, че резултатът не е цяло число. 

 

9:00 – Класираните 8 играчи от група Б изиграват 4 игри на състезателен режим, на писти 

определени с жребий. Всички състезатели се местят една двойка писти на дясно след 

изиграването на всяка игра. Полученият резултат се добавя към половината резултат 

(закръглен) от квалификационните серии. За  Степладер се класират  първите 3 състезатели от 

така полученото класиране. 

 



11:00 – Класираните 16 играчи от група А изиграват 4 игри на състезателен режим, на 

писти определени с жребий. Всички състезатели се местят една двойка писти на дясно след 

изиграването на всяка игра. Полученият резултат се добавя към половината резултат 

(закръглен) от квалификационните серии. За 2-ри етап продължават първите 8 състезатели от 

така полученото класиране. 

 

 2-РИ ЕТАП: 

 

Резултатите на класираните 8 състезатели от А група за етап 2 се делят на половина, 

като се закръглят нагоре в случай, че резултатът не е цяло число. Осемте състезатели 

изиграват 4 игри на състезателен режим, на писти определени с жребий. Всички състезатели се 

местят една двойка писти на дясно след изиграването на всяка игра. Полученият резултат се 

добавя към половината резултат (закръглен) от етап 1.  

    

СТЕПЛАДЕР: 

        

 Група А и група Б играят едновременно финал „Степладер“ - една игра.  3-ти срещу 2-ри, 

победителят играе срещу първия - финал. А група играят Степладер на писти 3-4, Б група играят 

Степладер на писти 1-2. 

 

 

Забележка:  Намазване на пистите ще има преди всяка квалификационна серия, етап 1 и 

етап 2. Не се маже преди Десперадо и преди Степладер. 

 

 

Допълнителни условия: 

 

- Възможно е заснемането на турнира с цел излъчване и публикуване на събитието в печатни и 

електронни медии; 

- В случай, че състезател се е класирал по повече от един критерий се взимат приоритетно 

както следва: класиране по резултат от висока серия, класиране до четвъртък, Десперадо, 

най-много риентрита. 

- При равен резултат в сериите и финален етап 1, предимство в класирането има играча с по-

висока последна игра. При ново равенство предимство има играча спо-висока предпоследна 

игра и т.н.; 

- При равенство в директните елиминации се прилага правилото roll-off; 

- Всички неописани ситуации и спорове се решават от организаторите на турнира, с цел 

отличното протичане на турнира. Организаторът си запазва право на промени в регламента 

по всяко едно време на турнира; 

 



 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДНИЯ ФОНД 

 

А група 

% от натрупаната сума, след приспадането 

на разходите за залата 

1-во място 15.0% 

2-ро място 11.5% 

3-то място 7.5% 

4-то до 8-мо място 4.0% 

от 9-то до 16-то място 2.5% 

 

Б група  

1-во място 5.5% 

2-ро място 3.5% 

3-то място 2.5% 

4-то 8-о място 2.0% 

Най-добре представил се играч от град 
Бургас, не класиран за финал  1.0% 

Най-добре представил се играч до 18 години, 
не класиран за финал 1.0% 

Купи 2.5% 

Най-висока игра на турнира Уикенд в Пампорово 

 

Забележка: В сумата натрупана за награден фонд участват всички постъпления от 

изиграните серии и суми предоставени от евентуални спонсори, след приспадане на 

разходите за залата 

 

Заявки за участие в сериите и резервации: 

burgas@playground.bg, Боулинг зала „Плейграунд“ - 0886616670 

 

Настаняване: 

 

Хотел Аква ,  

- единична стая със закуска 60 лв. 

- двойна стая със закуска 80лв. 

 

Парола: Казвате, че сте за турнира в ПЛЕЙГРАУНД,  тел.- 0886 950 350.  

Период за ползване на отстъпката от 10-ти до 19-ти юли 2020 год. 

mailto:burgas@playground.bg

