
Шести (последен) кръг на РИШ на ББФ, сезон 2019-2020 

 
Дати на провеждане: 

08-09 август 2020 год. 

Вид на турнира: 

Премиум 

Място на провеждане: 

Джой стейшън боулинг център, Студентски град, гр. София 

Право на участие: 

В турнира 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. 

Такса за участие: 

50.00 лева – участници над 18 год. възраст 

30.00 лева – участници под 18 год. възраст (ученици) 

Намазване за турнира: 

38 ft.  

Официална тренировка: 

05 – 07 август 2020 год., 12:00 –20:00 часа, 10 писти (11 –20 писта); 

Квалификационни серии: 

Първа квалификационна серия: 08.08.2020 събота – начало 10:00 часа, 40 участника макс.; 

Втора квалификационна серия: 08.08.2020 събота – начало 14:00 часа, 40 участника макс.; 

 



Записване за участие: 

При записването за втора квалификационна серия в събота от 14:00 часа, предимство имат 

състезателите от боулинг клубовете извън София! 

Краен срок на записване за участие в турнира е до 24:00 часа на 02 август 2020 год. След 

този срок, желаещите да участват в турнира заплащат такса участие с 20% увеличение от 

обявената. 

Заявки се приемат на имейл адреса на ББФ: info@bulgarianbowlingf.com или като съобщение 

по Viber на тел.: +359 888 619 679 ЖоржАлекян 

Финали: 

09 август 2020 год. (Основен и Допълнителен) 

Регламент: 

Турнирът се провежда във формат с частично натрупване с два финала, както следва: 

Фаза 1: Квалификационни серии 

Всички състезатели изиграват по една серия от 6 игри. Класирането става на база общ сбор 

от съборените кегли. 

За Фаза 3 на Основния финал директно се класират първите 8 състезатели. 

За Фаза 2 на Основния финал се класират състезателите на места от 9 до 24 включително. 

За Фаза 2 на Допълнителния финал се класират състезателите заели места от 25 до 28 

включително плюс 12 най-добре класирани състезатели след 28 място от Б група според 

Индивидуалната Ранглиста на ББФ за месеца. Общо за Фаза 2 на Допълнителния Финал се 

класират 16 състезателя. 

Фаза 2 - Основен Финал: 

mailto:info@bulgarianbowlingf.com


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 - Основен Финал 

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 – Основен финал 

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 най-добри играят с класираните на места 1 и 2. Двамата най-добри изиграват една 

игра помежду си за определяне на победител. Във всеки от етапите на степладера всеки 

участник започва с начален резултат получен при деление на 5 (пет ) на резултата му от 

Фаза 3 и закръглен надолу. 

Фаза 2 – Допълнителен Финал 

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 – Допълнителен Финал 

Състезателите изиграват елиминация на 1 игра по схе ма 1-8, 2-7 , 3-6, 4-5 до излъчване на 

победител. 

Точки за ранглистата на ББФ.  

Турнирът е с коефициент за ранглистата на ББФ 2.0. Раздаваните точки са според 

Наредбата за структуриране на ранглистит е на ББФ. Участниците в Допълнителния Финал 

получават точки спрямо класирането си с коефициент 0.5. На победителите в Основния и 

Допълнителен финал се връчват наградни купи.  


