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БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Н А Р Е Д Б А 

за 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТБОРНИЯ ШАМПИОНАТ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ  

сезон 2020 – 2021 година 

Отборни дисциплини 
 

Отборните дисциплини за сезон 2020-2021 са: 

Отборно (петици) 

Двойки Мъже 

Двойки Жени 

Смесени Двойки 

Тройки 

I. Отборен шампионат 

1.  Право на участие 
 

          Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в отборния шампионат 2020-
2021год. с точно един отбор. 

        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 през сезона. 

2. Формат 
 

         Всеки отбор се състои от петима състезателя и неограничен брой резерви. Всички участници в 
отбора трябва да са членове на един и същи боулинг клуб. 



 

         Всеки състезател изиграва цяла завършена игра. 

        За завършена игра на отбора се взема сборът от петте изиграни игри – по една на всеки 
състезател.  

        В отборите могат да вземат участие както мъже, така и жени. Към резултата на всяка жена и 
дете до 14год., участващи в надпреварата,  се добавят 8т. хендикап за всяка игра. 

         Всеки отбор има право да извършва неограничен брой смени на състезатели между 
завършени цели игри. Отборите нямат право на смени по време на отделни фреймове в течение 
на играта. 

2.1. Фаза 1 
 

         Във Фаза 1 участват всички отбори заявили участие с изключение на класираните на първите 
три места за 2019-2020год.  –БК Мега,БК Троя и БК Магьосниците 2005. 

        По време на Фаза 1 всеки отбор изиграва общо по  9 игри. 

        Конкретен график за брой серии с конкретен брой игри (до 9 игри общо), разпределение на 
писти,местене и др. ще бъде оповестен допълнително към анонса за турнира в зависимост от 
възможностите на залата домакин и броя отбори, заявили участие в турнира. 

        Всеки отбор играе на една двойка писти на състезателен режим. 

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

        За Фаза 2 се класират първите 3 отбора с най-висок сбор от изиграните 9 игри. 

         При равенство се гледа по-висока последна игра, после предпоследна и така до прекъсване 
на равенството. 

2.2. Фаза 2 

        Във  Фаза 2 участват отборите, класирали се от Фаза 1 плюс първите три отбора от сезон 2019-
2020год. – общо 6 отбора. 

       Фаза 2 и Фаза 3 се изиграват в рамките на един уикенд, различен от този за Фаза 1. 

       Схемата на провеждане е двоен Round Robin (2 х 5 мача). Двата етапа на Round Robin-а се играят 
на две различни схеми на намазване. 

       На техническата конфренция преди състезанието на всеки отбор се изтегля по жребий номер от 
1 до 6. В зависимост от изтегления номер, отборът играе двубои във фаза 2 по предварително 
оповестена схема.  



 

        Всеки мач се състои от една игра, която се изиграва на две двойки писти на състезателен режим 
– по един отбор на двойка писти. Схемата на подреждане на отборите по писти е дирижирана така, 
че вторият мач между същите отбори от етап 2 на Round Robin-а да се изиграе на същите писти, но 
с разменени двойки спрямо двата отбора. За победа към резултата се добавят 100 точки, а за равен 
50 точки. Допълнително се добавят бонус точки за разултат: +25т., за резултат, равен или по-висок 
от 950, и +50т. за резултат, равен или по-висок от 1150. 

        Класирането след 10 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки). 

        За Фаза 3 продължават първите 3 отбора. Останалите се класират на места от 4 до 6. 

        В случай на равенство се гледат директните мачове между отборите с равен резултат. В случай 
на ново равенство двата (или повече) отбора се класират на еднакво място. В случай на равенство 
между отборите,класирани на 1-во и 2-ро или 3-то и 4-то място се играе по една игра допълнително 
до определяне на победител. 

         В случай на отсъствие на отбор, незаявено преди техническата конференция, не се допуска 
заместник. Противникът на отсъстващия отбор играе игра, като към резултата се добавя бонус от 
100т., както и евентуални бонус точки за резултат. 

2.3. Фаза 3 – Степладер 
 

         Във Фаза 3 класираните отбори играят степладер. 

        Първият мач е между завършилите на 2 и 3 място след Фаза 2. Победителят играе финал 
срещу завършилия на 1 място.  

       Всички мачове във Фаза 3 се играят във формат 3 от 5 победи. 

      Всеки мач се  играе на две двойки писти – по един отбор на двойка писти. След всяка изиграна 
игра отборите си разменят местата на пистите. По-високо класираният отбор избира двойката 
писти (от определените предварително 2 двойки), на която ще започне първата игра. 

       В случай на равенство в двубои от степладер мачовете, победителят се определя по правилото 
„Roll off“, като всеки състезател от отбор хвърля по един удар до прекъсване на равенството. За 
победител се счита отборът, съборил по-голям брой кегли (от неин единичен състезател). Отборът 
с класиране на по-предно място избира реда и пистата за хвърляне. При повторно последващо 
хвърляне, редът на хвърляне и пистите се сменят, като при игра на 2 двойки писти, смяната на 
писти се извършва на срещуположната двойка. Всеки отбор сам определя реда на хвърляне на 
своите петима състезателя. Ако равенството не е прекъснато преди всеки от петимата състезателя 
от отбор да е хвърлил по един удар, се нарежда наново петицата и така до прекъсване на 
равенството.  



 

II. Двойки (Мъже, Жени и Смесени) 
 

1. Право на участие  
 

        Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в шампионата по двойки с 
неограничен брой двойки в съответната дисциплина. 

         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. 

2. Формат „Бейкър“ 
 

        По време на турнира 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). 

        В случай, че един от състезателите е дете до 14год., то се добавят 4т. бонус към крайния 
резултат. 

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

 

3. Регламент на турнира 

 

       Всички двойки играят по 10 игри. 

       Първите 4 се класират за финалния степладер. 

       При равенство се гледа по-висока последна игра, при ново равенство – предпоследна и така 
до прекъсване на равенството. 

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

         В случай на равенство в двубои от степладер мачовете, победителят се определя по 
правилото „Roll off“, като всеки състезател от двойка хвърля по един удар до прекъсване на 
равенството. За победител се счита двойката, съборила по-голям брой кегли (от неин единичен 



 

състезател). Двойката с класиране на по-предно място избира реда и пистата за хвърляне. При 
повторно последващо хвърляне, редът на хвърляне и пистите се сменят, като при игра на 2 двойки 
писти, смяната на писти се извършва на срещуположната двойка. Всяка двойка сама определя 
реда на хвърляне на своите двама състезателя. Ако равенството не е прекъснато преди всеки от 
двамата състезателя от отбор да е хвърлил по един удар, се нарежда наново двойката и така до 
прекъсване на равенството.  

 

 

III. Тройки 

1. 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 и 
дете до 14год., участващи в надпреварата, се добавят 8т. за всяка игра. 

         В тройките могат да вземат участие само редовно картотекирани състезатели и състезателки 
в съответния клуб към момента на провеждане на шампионата.  

         Всяка тройка се състои от трима състезателя. Всички участници в тройката трябва да са 
членове на един и същи боулинг клуб. 

         Всеки състезател изиграва цяла завършена игра. 

        За завършена игра на тройката се взима сборът от трите изиграни игри – по една на всеки 
състезател.  

        Смени не могат да бъдат правени на турнирите по тройки. 

2. Регламент на турнира 
 

        Всички тройки играят по 6 игри. 

        Първите 4 се класират за финалния степладер. 

        При равенство се гледа по-висока последна игра, при ново равенство – предпоследна и така 
до прекъсване на равенството. 

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



 

         В случай на равенство в двубои от степладер мачовете, победителят се определя по 
правилото „Roll off“, като всеки състезател от тройка хвърля по един удар до прекъсване на 
равенството. За победител се счита тройката, съборила по-голям брой кегли (от неин единичен 
състезател). Тройката с класиране на по-предно място избира реда и пистата за хвърляне. При 
повторно последващо хвърляне, редът на хвърляне и пистите се сменят, като при игра на 2 двойки 
писти, смяната на писти се извършва на срещуположната двойка. Всяка тройка сама определя 
реда на хвърляне на своите трима състезателя. Ако равенството не е прекъснато преди всеки от 
тримата състезателя от отбор да хвърлил по един удар, се нарежда наново тройката и така до 
прекъсване на равенството.  

 

 


