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Отборни дисциплини 
 

 

Отборните дисциплини за сезон 2020-2021 са: 

 

- Двойки  
 
 

- Тройки 
 
 

- Отборно (петици) 

 

 

 

 



 

1. Право на участие 
 

          Всеки картотекиран клуб към ББФ може да заяви участие в шампионата с неограничен брой 
двойки и тройки. 

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

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

         В отборните дисциплини  могат да вземат участие само редовно картотекирани състезатели в 
съответния клуб към момента на провеждане на шампионата. Всички участници във всяка отделна 
двойка,тройка и отбор трябва да са членове на един и същи боулинг клуб. 

          Всяка двойка се състои от двама състезателя. Смени не могат да бъдат правени на турнирите 
по двойки. 

          Всяка тройка се състои от трима състезателя. Смени не могат да бъдат правени на турнирите 
по тройки. 

          Всеки отбор се състои от петима състезателя и неограничен брой резерви. 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. Преди началото на всяка игра, капитаните на отборите попълват форма, в която 
са посочени имената на петимата състезатели, чиито резултат ще формира резултата на 
отбора от конкретната игра. 

 

2. Начин на игра 
 

         Всеки състезател изиграва цяла завършена игра. 

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

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

         За завършена игра на отбора се взима сборът от петте изиграни игри – по една на всеки 
състезател, определен предварително за титуляр.  

 



 

3. Общ формат на шампионата 
 

Форматът на шампионата е смесен. Това означава,че резултатът от една и съща изиграна игра на 
всеки конкретен състезател може да участва в резултата на двойката,тройката и отбора(петицата), 
в които участва съответният състезател. Конкретният механизъм за това е описан във форматите 
на всяка дисциплина. 

 

4. Формат Двойки и квалификация Отбори 
 

4.1. Фаза 1 Двойки – квалификация двойки и отбори 
 

         Във Фаза 1 Двойки  участват всички двойки и отбори, заявили участие. Допуска се 
участие и на максимум един състезател от клуб, които не участва в дисциплината двойки, 
но участва в отбора на съответния клуб(титуляр или резерва) 

        По време на Фаза 1 Двойки и Отбори  всяка двойка и отбор изиграва общо по  5 
игри. Резултатът от изиграните 5 игри е валиден едновременно и за класиране за Фаза 2 
Двойки в дисциплината Двойки и за Фаза 2 Отбори в дисциплината Отбори 

        За Фаза 2 Двойки се класират първите 10 двойки с най-висок сбор от изиграните 5 
игри. 

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

 

Пример: Даден клуб е заявил участие в шампионата със 7 състезателя. От тях се 
формират предварително 3 двойки(остават непроменени до края) и една титулярна 
петица(отбор) с две резерви(титулярите се определят от Капитана преди всяка игра). 
Всички седем състезателя изиграват блока от 5 игри, резултатът от които им участва в 
резултата на двойката(ако съответният състезател участва в такава) и едновременно 
участва в резултата на петицата(ако предварително съответният състезател е обявен за 
титуляр). 

 

4.2. Фаза 2 Двойки – полуфинали двойки 
 

        Всички класирани двойки от Фаза 1 Двойки запазват половината от резултата 
си от Фаза 1 Двойки закръглен нагоре, като начален резултат за Фаза 2 Двойки. 
Двойките  изиграват нови 3 игри, които се добазят към началния резултат.  



 

       За Фаза 3 Двойки продължават първите 3 двойки на база на получения 
резултат. 

        Отпадналите 7 двойки заемат места от 4-то до 10-то, спрямо получения 
резултат от Фаза 2 Двойки. 

       При равенство, предимство получава двойката с по-висока последна игра. При ново 
равенство – предпоследна и така до прекъсване на равенството.  

 

4.3.Фаза 3 Двойки  - Степладер 

 

       Класираните двойки, заели 2-ро и 3-то място след завършване на Фаза 2 Двойки, 
изиграват директен мач в една игра, стартирайки от 0 точки.  

       Загубилата двойка заема трето място в крайното класиране. 

       Победилата двойка играе финал в една игра срещу двойката, заемаща първо място 
след завършване на Фаза 2 Двойки.  

       Загубилата този мач двойка заема второ място в крайното класиране. 

       Победилата двойка  заема първо място в крайното класиране , както и титлата 
Републикански Шампион в дисциплината Двойки за сезона. 

       В случай на равенство в Степладер мачовете, се играе Roll-off – двама 
състезателя(по един състезател от двойка) хвърлят по един удар и победител е 
двойката,чийто състезател събори повече кегли. Повтаря се, докато някой не постигне 
по-добър резултат от другия, като състезателите от всяка двойка се редуват. Формацията 
с класиране на по-предно място избира реда и пистата за хвърляне. 
 
      Във Фаза 3 двойки, по-високо класираната двойка от Фаза 2 двойки, получава право 
да избере на коя от двойката писти да започне и коя от двете класирани двойки да 
започне първа. 
 
 

5. Формат Тройки и квалификация Отбори 
 

5.1. Фаза 1 Тройки – квалификация тройки и отбори 
 

 



 

         Във Фаза 1 Тройки и Отбори участват всички тройки и отбори, заявили участие. 
Допуска се участие и на максимум двама състезателя от клуб, които не участват в 
дисциплината тройки, но участват в отбора на съответния клуб(титуляр или резерва). 

        По време на Фаза 1 Тройки всяка тройка и отбор изиграва общо по  5 игри. 
Резултатът от изиграните 5 игри е валиден едновременно и за класиране за Фаза 2 
Тройки в дисциплината Тройки и за Фаза 2 Отбори в дисциплината Отбори. 

        За Фаза 2 Тройки се класират първите 8 тройки с най-висок сбор от изиграните 5 
игри. 

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

 

Пример: Даден клуб е заявил участие в шампионата с 8 състезателя. От тях се формират 
предварително 2 тройки(остават непроменени до края) и една титулярна петица(отбор) с 
три резерви(титулярите се определят от Капитана преди всяка игра). Всички осем 
състезателя изиграват блока от 5 игри, резултатът от които им участва в резултата на 
тройката(ако съответният състезател участва в такава) и едновременно участва в 
резултата на петицата(ако предварително съответният състезател е обявен за титуляр). 

 

 

5.2.Фаза 2 Тройки – полуфинали тройки 

 

         Всички класирани тройки от Фаза 1Тройки запазват половината от резултата си 
от Фаза 1 тройки закръглен нагоре, като начален резултат за Фаза 2 Тройки. Тройките  
изиграват нови 2 игри, които се добазят към началния резултат.  

          За Фаза 3 Тройки продължават първите 3 тройки на база на получения резултат. 

          Отпадналите 5 тройки заемат места от 4-то до 8-мо, спрямо получения резултат от 
Фаза 2 Тройки. 

         При равенство, предимство получава тройката с по-висока последна игра. При ново 
равенство – предпоследна и така до прекъсване на равенството.  

 

5.3.Фаза 3 Тройки  - Степладер 
 
 



 

         Класираните тройки, заели 2-ро и 3-то място след завършване на Фаза 2 Тройки, 
изиграват директен мач в една игра, стартирайки от 0 точки.  

         Загубилата тройка  заема трето място в крайното класиране. 

         Победилата тройка  играе финал в една игра срещу тройката, заемаща първо място 
след завършване на Фаза 2 Тройки.  

        Загубилата този мач тройка  заема второ място в крайното класиране. 

        Победилата тройка  заема първо място в крайното класиране , както и титлата 
Републикански Шампион в дисциплината Тройки за сезона. 

        В случай на равенство в Степладер мачовете, се играе Roll-off – двама 
състезателя(по един състезател от тройка) хвърлят по един удар и победител е 
тройката,чийто състезател събори повече кегли. Повтаря се, докато някой не постигне по-
добър резултат от другия, като състезателите от всяка тройка се редуват. Формацията с 
класиране на по-предно място избира реда и пистата за хвърляне. 
 
        Във Фаза 3 тройки, по-високо класираната тройка от Фаза 2 тройки, получава право 
да избере на коя от двойката писти да започне и коя от двете класирани тройки да 
започне първа. 
 
 

6. Формат Отбори 
  

 

6.1. Фаза 1 Отбори – квалификация отбори 
 

         Във Фаза 1 Отбори  участват всички отбори, заявили участие.(Изиграва се 
едновременно с Фаза 1 Двойки и Тройки) 

        По време на Фаза 1 Отбори всеки отбор изиграва общо две серии по 5 игри. 
Резултатът от първата серия от 5 игри е валиден едновременно и за класиране за Фаза 2 
Двойки в дисциплината Двойки, а резултатът от втората серия от 5 игри е валиден 
едновременно и за класиране за Фаза 2 Тройки в дисциплината Тройки. 

        За Фаза 2 Отбори се класират първите 6 отбора с най-висок сбор от изиграните 
общо 10 игри. 

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

 



 

6.2.Фаза 2 Отбори – полуфинали отбори 
 

        Във  Фаза 2 отбори участват първите 6 отбора, класирани от Фаза 1 отбори 

       Схемата на провеждане е пълен Round Robin ( 5 мача).  

Всеки отбор стартира фазата с начален резултат, формиран от половината от резултата, 
който е получил от Фаза 1 Отбори, закръглен нагоре. 

       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 отбори 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. 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 5 мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс 
начален резултат). 

        За Фаза 3 отбори 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. 

 

6.3.Фаза 3 отбори – Степладер 
 

         Във Фаза 3 отбори класираните отбори играят степладер. 

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

       Всички мачове във Фаза 3 отбори се играят във формат 2 игри сбор. 

      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 формацията хвърля по една топка на пълно 
поле до прекъсване на равенството. За победител се счита формацията, съборила по-
голям брой кегли (от неин единичен състезател). Формацията 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, смянята на писти се 
извършва на срещуположната двойка. 

       Победилият отбор  заема първо място в крайното класиране , както и титлата 
Републикански Шампион в дисциплината Отбори за сезона. 

 

 

 

 


