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БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ 

Н А Р Е Д Б А 
 

за 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ШАМПИОНАТ 

сезон 2022 – 2023 година 

 
      Шампиони за сезон 2022-2023 ще се излъчат в следните индивидуални дисциплини: 

• Мъже 
• Жени 
• Б Група (Смесено) 
• Младежи (всички младежи, ненавършили 20год. преди датата на провеждане на 

турнир Младежи ) 
• Девойки (всички девойки, ненавършили 20год. преди датата на провеждане на 

турнир Девойки ) 
• Сеньори (Всички мъже и жени,навършили 50год. преди датата на провеждане на 

турнир Сеньори ) 
• Шампионат Деца - Момчета до 14 год.  (всички момчета, родени след 01.05.2009) 
• Шампионат Деца - Момичета до 14 год. (всички момичета, родени след 01.05.2009) 
• Шампионат Деца - Момчета до 12 год.  (всички момчета, родени след 01.05.2011) 
• Шампионат Деца - Момичета до 12 год. (всички момичета, родени след 01.05.2011) 
• Шампионат Деца - Момчета до 10 год.  (всички момчета, родени след 01.05.2013) 
• Шампионат Деца - Момичета до 10 год. (всички момичета, родени след 01.05.2013) 

 

I. ОБЩИ 
 



1. За всички смесени турнири жените и децата под 14 годишна възраст се състезават с 
8 точки хендикап на всяка цяла игра. 

2. В настоящия раздел се разглежда само шампионата в индивидуалните дисциплини 
освен деца. Детският шампионат е описан в раздел „Детски индивидуален 
шампионат“. 

II.  ГРУПИ 
 

1. Във всеки един момент състезателите, картотекирани към ББФ, са разделени на 2 
групи: Група А, Група Б. 

2. Разпределението на състезателите в А и Б-група става по следния начин:  
2.1. Всички навършили 19год. към 01.09.2022год. състезатели, които имат 

среден резултат над 180т (със хендикап за жените) включително от изиграни 
минимум 20 игри за последните 12 календарни месеца, както и републикански 
шампиони в индивидуалните дисциплини (мъже и жени), съгласно 
публикуваната ранглиста към 01.09.2022г са разпределени в А-група до края на 
състезателния сезон. Тези състезатели нямат право на участие за квота за Б-
група на квалификациите, нито право на участие в основния кръг за Б-група. 

2.2. Всички състезатели, които имат среден резултат под 180т, както и такива, 
които са изиграли по-малко от 20 игри за последните 12 календарни месеца, 
без значение от резултата или нямат навършени 19год. към 01.09.2022год., 
съгласно същата ранглиста, са разпределени в Б-група до края на състезателния 
сезон. Тези състезатели имат право на участие за квота за Б-група на 
квалификациите, респективно на основния кръг. Същите имат право на участие 
и за квотите за А-група, респективно и за участие в основния кръг за А-група, 
ако са спечелили съответната квота. 

3. Категоризацията на състезателите е еднократна за сезона и няма да се променя 
или влияе от постигнатите резултати по време на сезона. 

4. ББФ публикува списък на състезателите от група А преди началото на 
състезателния сезон. Всички останали състезатели са в група Б. 

III. СТРУКТУРА 
 

Републиканският индивидуален шампионат, организиран от ББФ, включва 
следните видове турнири: 

1. Финален турнир (Републиканско първенство) – Това е финалният турнир за сезона 
и се организира от ББФ отделно за мъже, жени, младежи, девойки, сеньори и 
група Б (смесено). 

2. Кръгове от републиканския шампионат – 6 кръга, от които:  



2.1. 1 кръг с неограничен достъп – тип „Премиум“ (виж. „Кръгове”) 
2.2. 5 кръга с лимитиран достъп (фиксиран брой състезатели, допуснати за 

участие по определени критерии). Тези кръгове биват три вида – „Класик“, 
„Стандартен“ и „Елитен“ (виж. „Кръгове”) 

3. Квалификационни турнири – Организират се преди всеки кръг (от вида с 
лимитиран достъп) на регионален принцип. ББФ съдейства и участва в 
организацията, но турнирите се организират от избран локален организатор (виж. 
„Квалификационни турнири”) 

4. “Мастърс” турнир за Купа България. 
5. Турнири и финали за деца. 
6. Отделно в структурата на сезона участват и всички турнири, валидни за ранглистата 

на ББФ – Опън турнири и международни първенства. 

IV. КВАЛИФИКАЦИОННИ ТУРНИРИ 
 
         Квалификационните турнири имат за цел да излъчат състезателите, които имат право 
да играят в съответния кръг от републиканското първенство. 

         Те се провеждат в рамките на същия или предишния месец, в който се провежда 
съответния кръг (виж Календар). 

1. РЕГИОНИ 
 
1.1. Квалификационните турнири се провеждат на регионален принцип. 

              За целта страната се разделя на 4 региона: 

- Западна България (София, Благоевград, Перник) 
- Северна България (Плевен, Велико Търново, Русе) 
- Южна България (Пловдив) 
- Източна България (Варна, Бургас) 

 
1.2. 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. 

1.3. 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 непосредствено предхождащ 



основния кръг, провежда се на официалното намазване за кръга и право на участие в 
него имат само редовно картотекирани към ББФ състезатели.  

1.4. В случай на невъзможност да бъде проведен даден квалификационен турнир, ББФ 
може да прехвърли квотите за този регион на друг с предварителен анонс. 

2. КВОТИ 
 
2.1. Разпределението на квотите по региони се прави еднократно преди началото на 

сезона по описания по-долу метод. При възникване на обективни причини, УС на ББФ 
може да променя текущо бройката на отпуснатите квоти, информация за което ще 
бъде коректно отразявана в анонсите за предстоящ турнир и квалификациите към 
него.   

2.2. Всички квалификационни турнири дават лимитиран брой квоти отделно за А и Б-
група участници в основния кръг. Класирането на всеки квалификационен турнир е 
общо по низходящ ред, като състезателите заели първите по ред места, равняващи се 
на съответния брой отпуснати за региона квоти за А-група получават същите, а 
следващите в класирането състезатели( ако са от Б-група) получават квоти за Б-група 
до запълване на отпуснатата бройка. 

2.3. Всеки състезател има право да се яви на неограничен брой квалификационни 
турнири, ако преди участието си в тях не е спечелил квота за съответната група. 

2.4. Ако състезател , спечелил квота за А-група се откаже от нея, то същият губи право 
на участие на следващите квалификационни турнири и на основния кръг и за двете 
групи. 

2.5. Състезател, спечелил квота за А-група няма право на участие в следващ 
квалификационен турнир, без значение от вида квоти, които турнирът дава. 

2.6. Ако състезател, спечелил квота за Б-група се откаже от нея, то същият губи право на 
участие в следващите квалификационни турнири за Б-група и на основния кръг за Б-
група. 

2.7. Състезател, спечелил квота за Б-група има право на участие в следващи 
квалификационни турнири, но само за квоти за А-група. Ако същият състезател отново 
спечели квота за Б-група от следващото си участие, то същото се анулира и квотата се 
дава на следващия в класирането. Въпросният състезател запазва спечелената от 
предходното си участие квота. 

2.8. Ако състезател участва на повече от един квалификационен турнир едновременно 
и ако предходният/предходните турнири, на които е участвал не са завършили и нямат 
оформено крайно класиране, тогава приоритет на класирането му се дава според реда 
на участията. 

2.9. Участието в локални, регионални, оупън и други турнири, в рамките на които се 
провеждат квалификации за РИШ, не е ограничено по смисъла на горните точки. 
Ограниченията са валидни само в частта: Квалификации за РИШ. 

 
3. МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИ ПО РЕГИОНИ:  

 



• Разпределението на квотите по региони се прави в средно-тежестно съотношение 
2:1 в полза на спортното майсторство и постигнатите резултати в предходния 
сезон.  
Това практически означава, че приблизително 70% от от наличните квоти се 
определя по този принцип и всеки регион получава първата партида квоти по 
формулата: 
 
КР1 = Е х 0.7 , където: 
 
КР1 – брой квоти за съответен регион, определяни по този признак 
Е      – брой елитни състезатели от региона,намиращи се в общата смесена 
ранглиста към началото на месеца,в който стартира първенството - до 22-ро място 
за А -група смесено (и до 14-то място за Б-група, когато се определят квоти за Б-
група) 
 

• След изваждане на необходимия брой квоти за турнира Последен Шанс, 
останалите свободни квоти се определят при средно-тежестно съотношение 1:1, 
спрямо средно-аритметичния брой участници в квалификационните турнири за 
всеки регион в предходния сезон.Това означава, че втората партида квоти ще се 
определя по формулата: 

 
КР2 = С1 х ( К – КРО1 – Р ) / С , където: 

 
             КР2 – брой квоти за съответен регион, определяни по този признак 
             КРО1 – общ брой квоти за страната, раздадени по първия признак 
             К – общ брой квоти за целия турнир 
             Р – брой квоти за турнир Последен Шанс 
             С – средно-аритметичен брой състезатели, участвали в квалификационните   
турнири в страната за предходния сезон 
            С1 – средно-аритметичен брой състезатели, участвали в квалификациинен 
турнир в съответния регион за предходния сезон 
 

• Общият брой квоти за всеки регион се определя по формулата:  

КР = КР1 + КР2 

• Минималният брой квоти за всеки регион е по една от вид( за А и Б-група) 
Това означава, че след извършване на необходимите калкулации и спазване на 
горния принцип, може да се наложи прехвърляне на квота, като квотата, която 
бъде отнета от даден регион за прехвърляне в друг ще бъде тази, която има най-
малка тежест, спрямо общия брой квоти в съответния регион. 

• Така получените квоти се докладват и впоследствие гласуват на редовно заседание 
на УС преди началото на сезона. В окончателния избор влияние могат да окажат и 
фактори, като необходимост от развитие на конкретен регион, развитие на детско-



юношеския спорт, поощряване на участията в различни зали, фактор домакинство 
и др., кореспондиращи с целите на ББФ. 
 

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ОТКАЗВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В КРЪГ НА РИШ ЗА 
СЪСТЕЗАТЕЛИ, СПЕЧЕЛИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ КВОТИ: 
  

4.1. След завършване на последния квалификационен турнир за кръга, ББФ оформя и 
публикува крайно класиране от квалификациите и разпределение на спечелените 
квоти, съгласно описаната методика. 

4.2. След публикуване на крайното класиране, състезателите разполагат с 2 (два) 
календарни дни да се запознаят с него и да потвърдят участието си в предстоящия 
кръг. Непотвърдилите участие в указания срок състезатели губят спечелената квота и 
тя се дава на следващия в класирането за региона, в който е спечелена. 

4.3. Приканват се всички спечелили квоти състезатели, които са взели решение да не 
участват в кръга или да не участват в надпреварата само за Б-група, да депозират 
отказа си от съответното участие в момента на възникването му, показвайки и по този 
начин уважение към ББФ и нейните членове. 

4.4. Всички квоти, които се освободят поради отказ от участие на състезатели след 
срока по т.4.2. ще се прехвърлят към турнира Последен шанс. 

4.5. Ако състезател, спечелил квота от турнира Последен шанс се откаже от нея 
непосредствено след завършването му, то квотата се дава на следващия в класирането 
на този турнир състезател. 

4.6. Ако състезател, спечелил квота за Б-група, участва в турнира Последен шанс за 
квота за А-група и спечели същата, то той губи предходно спечелената квота за Б-група 
и тя се дава на следващия в класирането за квоти Б-група от турнира Последен шанс.  

4.7. Всеки отказ след срока по т.4.2. или неявяване на класиран състезател на основния 
кръг без уважителна причина ще бъде разглеждан от УС на ББФ и провинилият се 
състезател ще бъде наказван с отказ от право на участие в следващ( следващи) 
турнири на ББФ 

5. 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. 

6. РЕГЛАМЕНТ 
 
6.1. Регламентът на квалификационните турнири не е фиксиран.  
6.2. В случай на обявяване на Опън или друг турнир за квалификационен, се използва 

неговият регламент и описаните по-долу изисквания и препоръки не важат. 



6.3. Регламентът за всеки квалификационен турнир трябва да бъде оповестен до 2 
седмици преди началото му и не може да бъде променян след това, освен с 
изключителното съгласие на ББФ. 

6.4. ББФ трябва да одобри всеки регламент преди оповестяването му. 
6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. Регламентът може да включва допълнителни фази освен първата (от 6 игри) както 
и елиминации, но това не е задължително. 

6.8. Квалификационният турнир „Последен шанс” се провежда само в една фаза от 6 
игри. 

6.9. Организаторът е длъжен да осигури участие на всеки, който е заявил участие до 5 
дни преди квалификационния турнир. За заявилите участие след това организаторът 
трябва да направи разумни усилия да осигури участието. 

7. ТОЧКИ ЗА РАНГЛИСТАТА НА ББФ 
 
7.1. Квалификационните турнири сами по себе си не носят точки за видовете ранглисти 

на ББФ. Тяхната цел е единствено да определят участниците в основните кръгове на 
РИШ. 

7.2. Ако квалификациите се провеждат в рамките на локални, регионални, оупън и 
други турнири, участието в този вид турнири (но не в качеството им на 
квалификационни ) ще бъде санкционирано от ББФ и ще носи точки за Общата 
индивидуална ранглиста и ранглистата за КБ, според индивидуалната им 
категоризация, съгласно наредбата.  

 

V. КРЪГОВЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ  

1. ОБЩИ 
 
1.1. Кръговете от републиканския шампионат се провеждат в предварително обявени 

зали в цялата страна на дати, които са уточнени в публикувания „Календар”. 
1.2. Кръговете са смесени. Жени и деца до 14 годишна възраст участват с хендикап от 8 

точки на игра. 



1.3. Турнирите биват „Премиум“, „Класик“, „Стандартен“ и „Елитен“. Турнирите тип 
„Класик“ и „Стандартен“  са по 2 на брой, тип „Премиум“ и „Елитен“ – по 1бр. 
 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
 
2.1. В кръговете от републиканското първенство могат да участват само редовно 

картотекирани членове на ББФ (това обаче не важи за квалификационните турнири). 
2.2. В кръга тип „Премиум“, право на участие имат всички редовно картотекирани 

членове на ББФ. 
2.3. Във всеки кръг от типа „Класик“ и „Стандартен“, право за участие добиват само 

състезатели , спечелили съответните квоти от проведените преди кръга 
квалификационни турнири. 

2.4. В кръга тип „Елитен“, право на участие добиват лимитиран брой състезатели от 
категория „Състезатели, класирани по право“. Останалата бройка се допълва от 
състезатели , спечелили съответните квоти от проведените преди кръга 
квалификационни турнири. 

 
• Категория „Състезатели, класирани по право“  
      Това са най-високо класираните състезатели в Общата Индивидуална Ранглиста на 
ББФ към началото на месеца, в който се провеждат първите квалификации за кръга.  
 

2.5. Състезателите класирани по право са длъжни да потвърдят участие най-късно до 3 
дни преди началото на първата квалификация за турнира. Ако даден състезател не 
потвърди участието си в посочения срок,то той автоматично губи правото си на участие 
в турнира и квалификациите към него  и 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.Най-късно до деня, предхождащ първата квалификация за турнира, 
процесът по     запълване на местата по този критерий трябва да е приключил. 

2.6. В случай на отказване на състезател след този срок, овакантеното място се 
прехвърля към турнира „Последен шанс”. 
 

3. 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. 



4. КРЪГ „ПРЕМИУМ“ 
 
4.1. Метод на провеждане: 

Кръгът се провежда смесено за А и Б-група в Квалификационна Фаза 1 и отделно за А и Б-
група в следващите Финални Фази. В Премиум кръга 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, изборът се извършва на база 
Обща ранглиста на ББФ. 

 

4.2. Формат Квалификационна Фаза 1: 

Всички записани състезатели изиграват по една серия от 6 игри. 

Класирането става на база общ сбор от съборените кегли.  

За Финална Фаза А на турнира се класират  първите 22 състезатели(без значение от 
груповата им принадлежност).  

За Финална Фаза Б на турнира се класират  следващите 14 състезатели в класирането, 
които задължително трябва да са членове на Б-група. Състезатели от А-група нямат право 
на класиране за Финална Фаза Б , като мястото им се заема от следващите в класирането 
състезатели с право на Б-група. За класираните за Финална фаза Б състезатели се изготвя 
отделно класиране, в което те получават място от 1 до 14, в зависимост от резултата им от 
Квалификационна Фаза 1. 

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

Отпадналите състезатели не участват в класирането, респективно в точкуването от Кръга. 

 

 

4.3. Формат Финална Фаза А (коефициент 2.0): 

Фаза 1:  



За Фаза 1 на Финална Фаза А се класират състезателите, заели места в Квалификационна 
Фаза 1  от 9 до 22 включително. 

Всички класирани състезатели запазват половината от резултата си от Квалификационна 
Фаза 1, закръглен надолу, като начален резултат за Фаза 1. 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 2 се класират първите 8 състезатели.  

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

Отпадналите 6 състезателя заемат места от 17-то до 22-то, спрямо резултата им от Фаза 1 
на Финална Фаза А. 

 
Фаза 2:  

За Фаза 2 на Финална Фаза А се класират състезателите, заели места в Квалификационна 
Фаза 1  от 1 до 8 включително, както и състезателите, заели места във Фаза 1  от 1 до 8 
включително. 

Всички класирани състезатели запазват половината от резултата от предишната си фаза, 
закръглен надолу, като начален резултат за Фаза 2. (за класираните направо от 
Квалификационна Фаза 1 това е резултатът от Квалификационна Фаза 1, за останалите 
резултатът от Фаза 1) 

Състезателите изиграват нови 4 игри, които се добавят към началния резултат.  

За Фаза 3 продължават първите 8 състезателя на база на получения резултат. 

 Отпадналите 8 състезателя заемат места от 9-то до 16-то, спрямо получения резултат от 
Фаза 2 на Финална Фаза А. 

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

 

Фаза 3 – Двоен степладер:  



Класираните 8 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. 

Всички мачове във Фаза 3 стартират от 0т. 

В случай на равенство в степладер мачовете се играе Roll-off - състезателите с равен 
резултат хвърлят по един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, 
докато някой не постигне по-добър резултат от другия. 
 

 

4.4. Формат Финална Фаза Б (коефициент 1.5*): 
 

Фаза 1:  

За Фаза 1 на Финална Фаза Б се класират състезателите, заели места в Квалификационна 
Фаза 1  от 5 до 14 включително. 

Всички класирани състезатели запазват половината от резултата си от Квалификационна 
Фаза 1, закръглен надолу, като начален резултат за Фаза 1. 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 2 се класират първите 4 състезатели.  

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

Отпадналите 6 състезателя заемат места от 9-то до 14-то, спрямо резултата им от Фаза 1 
Финална Фаза Б. 

Фаза 2:  

За Фаза 2 на Финална Фаза Б се класират състезателите, заели места в Квалификационна 
Фаза 1  от 1 до 4 включително, както и състезателите, заели места във Фаза 1  от 1 до 4 
включително. 



Всички класирани състезатели запазват половината от резултата от предишната си фаза, 
закръглен надолу, като начален резултат за Фаза 2. (за класираните направо от 
Квалификационна Фаза 1 това е резултатът от Квалификационна Фаза 1, за останалите 
резултатът от Фаза 1) 

Състезателите изиграват нови 4 игри, които се добазят към началния резултат.  

За Фаза 3 продължават първите 4 състезателя на база на получения резултат. 

 Отпадналите 4 състезателя заемат места от 5-то до 8-мо, спрямо получения резултат от 
Фаза 2 Финална Фаза Б. 

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

 

Фаза 3 – Елиминационен степладер:  

Класираните 4 състезатели изиграват елиминационен степладер от по една игра за 
определяне на победител и подгласници. Това означава, че първо една игра играят 
всички класирани 4-ма състезателя. Състезателят с най-нисък резултат от нея заема 4-то 
място в крайното класиране. Останалите трима състезателя изиграват нова игра,като 
състезателят с най-нисък резултат от нея заема 3-то място в крайното класиране. Двамата 
най-добри изиграват една игра помежду си за определяне на победител. 

Всички мачове във Фаза 3 стартират от 0т. 

В случай на равенство в елиминационните мачове се играе Roll-off - състезателите с равен 
резултат хвърлят по един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, 
докато някой не постигне по-добър резултат от другия. 
 

*точките, спечелени от Финална Фаза Б са валидни само за ранглистата на Б група и 
се ползват в Общата индивидуална ранглиста и ранглиста за КБ след умножение с 
коефициент 0.3, съгласно описаната методика в Наредба Ранглисти. 

 

5. КРЪГОВЕ „КЛАСИК“ 
 
5.1. Метод на провеждане: 



Кръговете се провеждат отделно за А и Б-група, като достъпът е изцяло 
лимитиран,съгласно предварително спечелени квалификационни квоти отделно за А и Б-
група. 

5.2. Квоти и квалификации: 

Квотите за А група (22 броя) са както следва: 

- Зона Западна България (София,Благоевград,Перник) - 14 квоти 
- Зона Северна България (Плевен, Велико Търново, Русе) - 1 квота 
- Зона Южна България (Пловдив) - 3 квоти 
- Зона Източна България (Варна, Бургас) - 2 квоти 
- Последен шанс - 2 квоти 

Квотите за Б група (14 броя) са както следва: 

- Зона Западна България (София,Благоевград,Перник) - 6 квоти 
- Зона Северна България (Плевен, Велико Търново, Русе) - 3 квоти 
- Зона Южна България (Пловдив) - 1 квота 
- Зона Източна България (Варна, Бургас) - 2 квоти 
- Последен шанс - 2 квоти 

 

5.3. Формат А група (коефициент 2.0): 

За А група има 22 места в кръга. 

 
Фаза 1:  

Всички 22 състезатели изиграват по две серии от по 4 игри (общо 8 игри).  

За Фаза 2 продължават първите 12 състезателя с най-висок сбор от изиграните 8 игри. 

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

Отпадналите 10 състезателя заемат места от 13-то до 22-то, спрямо резултата им от Фаза 
1. 

Фаза 2:  



Заелите първите 12 места от Фаза 1 състезатели се делят на 2 групи от по 6 човека всяка. 
Всички състезатели с  класиране от Фаза 1 на 1-во,4-то,5-то,8-мо,9-то и 12-то място се 
прехвърлят в 1-ва група, а тези с класиране от Фаза 1 на 2-ро,3-то,6-то,7-мо,10-то и 11-то 
място – във 2-ра група. 

 Всяка от 2-те групи играе Round Robin (5 мача, всеки срещу всеки, по 1 игра), като всеки 
състезател стартира с начален резултат, формиран от половината от точките, които е 
изкарал от Фаза 1 ,закръглен нагоре (например състезател е хвърлил 1561 точки, 
резултатът му за Фаза 2 ще бъде 781 точки).  

 

За победа в игра се дават 20 точки бонус, за равенство се дават 10 точки бонус, за игра над 
200 се дават 5 точки бонус, за игра над 250 се дават 10 точки бонус.  

Класирането след 5-те мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс 
начален резултат). 

За Фаза 3 се класират първите 2-ма от всяка група. Отпадналите заемат места от 5-то до 
12-то, спрямо резултатът им от Фаза 2.  

В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат, 
ако такива мачове са се състояли. В случай на липса на директен мач или ново равенство, 
състезателите се класират спрямо класирането им от Фаза 1. 

 
Фаза 3 - Полуфинали:  

Първият от група 1 играе срещу втория от група 2. Първият от група 2 играе срещу втория 
от група 1.  

Полуфиналите се играят във формат до 2 победи от 3 игри. 

 Загубилите се класират на 3-то и 4-то място спрямо резултата им от Фаза 2. 

 
Фаза 4 - Финали:  

Победителите от полуфиналите играят финал във формат до 2 победи от 3 игри. 

Загубилият заема второ място в крайното класиране. 

Победителят заема първо място в крайното класиране. 



В случай на равенство в мачовете от Фаза 3 и Фаза 4, се играе Roll-off - състезателите 
хвърлят по един удар и победител в конкретния мач е този, който събори повече кегли. 
Повтаря се, докато някой не постигне по-добър резултат от другия. 
 
Във Фаза 3 и Фаза 4, по-високо класирания от Фаза 1 състезател, получава право да 
избере на коя писта от двойката да започне и кой от двамата състезатели да започне 
първи. 
 
Фаза 1 и Фаза 2 се играят по правилото Double Jump. 
 
Фаза 3 и Фаза 4 се играе по правилото "два удара". Играят двама състезателя на двойка 
писти. Откриващият изиграва първи фрейм, след което вторият състезател изиграва 2 
последователни фрейма - по един на писта. След това първият изиграва 2 последователни 
фрейма - по един на писта - и така до края на играта. 

5.4. Формат Б група (коефициент 1.5*): 

За Б група има 14 места в кръга. 

Фаза 1:  

Всички 14 състезатели изиграват по две серии от по 4 игри (общо 8 игри).  

За Фаза 2 продължават първите 6 състезателя с най-висок сбор от изиграните 8 игри. 

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

Отпадналите 8 състезатели заемат места от 7-мо до 14-то, спрямо резултата им от Фаза 1. 

 
Фаза 2:  

Заелите първите 6 места от Фаза 1 състезатели играят Round Robin (5 мача, всеки срещу 
всеки, по 1 игра), като всеки състезател стартира с начален резултат, формиран от 
половината от точките, които е изкарал от Фаза 1 ,закръглен нагоре (например състезател 
е хвърлил 1561 точки, резултатът му за Фаза 2 ще бъде 781 точки).  

 

За победа в игра се дават 20 точки бонус, за равенство се дават 10 точки бонус, за игра над 
180 се дават 5 точки бонус, за игра над 220 се дават 10 точки бонус.  



Класирането след 5-те мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс 
начален резултат). 

За Фаза 3 се класират първите 3-ма състезателя. Отпадналите заемат места от 3-то до 6-то, 
спрямо резултата им от Фаза 2.  

В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат. 
В случай на ново равенство, състезателите се класират спрямо класирането им от Фаза 1. 
 

Фаза 3 - Степладер:  

Класираните състезатели, заели второ и трето място след завършване на Фаза 2, изиграват 
директен мач във формат до 2 победи от 3 игри. 

 Загубилият заема трето място в крайното класиране. 

Победилият състезател играе финал във формат до 2 победи от 3 игри срещу състезателя 
заемащ първо място след завършване на Фаза 2.  

Загубилият този мач заема второ място в крайното класиране. 

Победителят заема първо място в крайното класиране. 

В случай на равенство в Степладер мачовете, се играе Roll-off - състезателите хвърлят по 
един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, докато някой не 
постигне по-добър резултат от другия.  
 
Във Фаза 3, по-високо класирания от Фаза 2 състезател, получава право да избере на коя 
писта от двойката да започне и кой от двамата състезатели да започне първи. 
 
Фаза 1 и Фаза 2 се играят по правилото Double Jump. 
 
Фаза 3 - Степладер се играе по правилото "два удара". Играят двама състезателя на 
двойка писти. Откриващият изиграва първи фрейм, след което вторият състезател 
изиграва 2 последователни фрейма - по един на писта. След това първият изиграва 2 
последователни фрейма - по един на писта - и така до края на играта. 

 
*точките спечелени от Б група са валидни само за ранглистата на Б група и се 
ползват в Общата индивидуална ранглиста и ранглиста за КБ след умножение с 
коефициент 0.3, съгласно описаната методика в Наредба Ранглисти. 



6. КРЪГОВЕ „СТАНДАРТЕН“ 
 
6.1. Метод на провеждане: 

Кръговете се провеждат отделно за А и Б-група, като достъпът е изцяло 
лимитиран,съгласно предварително спечелени квалификационни квоти отделно за А и Б-
група. 

 
 

6.2. Квоти и квалификации: 

Квотите за А група (22 броя) са както следва: 

- Зона Западна България (София,Благоевград,Перник) - 14 квоти 
- Зона Северна България (Плевен, Велико Търново, Русе) - 1 квота 
- Зона Южна България (Пловдив) - 3 квоти 
- Зона Източна България (Варна, Бургас) - 2 квоти 
- Последен шанс - 2 квоти 

Квотите за Б група (14 броя) са както следва: 

- Зона Западна България (София,Благоевград,Перник) - 6 квоти 
- Зона Северна България (Плевен, Велико Търново, Русе) - 3 квоти 
- Зона Южна България (Пловдив) - 1 квота 
- Зона Източна България (Варна, Бургас) - 2 квоти 
- Последен шанс - 2 квоти 

 
6.3. Формат А група (коефициент 2.0): 

За А група има 22 места в кръга. 

Фаза 1:  

Всички 22 състезателя изиграват по две серии от по 4 игри (общо 8 игри).  

За Фаза 2 продължават първите 12 състезателя с най-висок сбор от изиграните 8 игри. 

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



Отпадналите 10 състезателя заемат места от 13-то до 22-то, спрямо резултата им от Фаза 
1. 

 
Фаза 2:  

Всички класирани от Фаза 1 състезатели запазват половината от резултата си от Фаза 1 
закръглен нагоре, като начален резултат за Фаза 2 (например състезател е хвърлил 1561 
точки, резултатът му за Фаза 2 ще бъде 781 точки).  

 

Състезателите изиграват нови 4 игри, които се добазят към началния резултат.  

За Фаза 3 продължават първите 6 състезателя на база на получения резултат. 

 Отпадналите 6 състезателя заемат места от 7-мо до 12-то, спрямо получения резултат от 
Фаза 2. 

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

Фаза 3:  

Всички класирани от Фаза 2 състезатели запазват половината от резултата си от Фаза 2 
закръглен нагоре, като начален резултат за Фаза 3 (например състезател е хвърлил 1561 
точки, резултатът му за Фаза 3 ще бъде 781 точки).  

Състезателите изиграват нови 3 игри, които се добавят към началния резултат.  

За Фаза 4 продължават първите 3 състезателя на база на получения резултат. 

 Отпадналите 3-ма състезателя заемат места от 4-то до 6-то, спрямо получения резултат от 
Фаза 3. 

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

Фаза 4 - Степладер:  

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

Загубилият заема трето място в крайното класиране. 



Победилият състезател играе финал в една игра срещу състезателя, заемащ първо място 
след завършване на Фаза 3.  

Загубилият този мач заема второ място в крайното класиране. 

Победителят заема първо място в крайното класиране. 

В случай на равенство в Степладер мачовете, се играе Roll-off - състезателите хвърлят по 
един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, докато някой не 
постигне по-добър резултат от другия. 
 
 Във Фаза 4, по-високо класираният от Фаза 3 състезател, получава право да избере на коя 
писта от двойката да започне и кой от двамата състезатели да започне първи. 
 
Фаза 1, 2 и 3 се играят по правилото Double Jump. 
 
Фаза 4 - Степладер се играе по правилото "два удара". Играят двама състезателя на 
двойка писти. Откриващият изиграва първи фрейм, след което вторият състезател 
изиграва 2 последователни фрейма - по един на писта. След това първият изиграва 2 
последователни фрейма - по един на писта - и така до края на играта. 
 

6.4. Формат Б група (коефициент 1.5*): 

За Б група има 14 места в кръга. 

Фаза 1:  

Всички 14 състезателя изиграват по две серии от по 4 игри (общо 8 игри).  

За Фаза 2 продължават първите 9 състезателя с най-висок сбор от изиграните 8 игри. 

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

Отпадналите 5 състезателя заемат места от 10-то до 14-то, спрямо резултата им от Фаза 1. 

 
Фаза 2:  

Всички класирани от Фаза 1 състезатели запазват половината от резултата си от Фаза 1 
закръглен нагоре, като начален резултат за Фаза 2 (например състезател е хвърлил 1561 
точки, резултатът му за Фаза 2 ще бъде 781 точки).  



Състезателите изиграват нови 4 игри, които се добазят към началния резултат.  

За Фаза 3 продължават първите 6 състезателя на база на получения резултат. 

 Отпадналите 3 състезателя заемат места от 7-мо до 9-то, спрямо получения резултат от 
Фаза 2. 

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

Фаза 3:  

Всички класирани от Фаза 2 състезатели запазват половината от резултата си от Фаза 2 
закръглен нагоре, като начален резултат за Фаза 3 (например състезател е хвърлил 1561 
точки, резултатът му за Фаза 3 ще бъде 781 точки).  

Състезателите изиграват нови 3 игри, които се добавят към началния резултат.  

За Фаза 4 продължават първите 3-ма състезателя на база на получения резултат. 

 Отпадналите 3-ма състезателя заемат места от 4-то до 6-то, спрямо получения резултат от 
Фаза 3. 

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

Фаза 4 - Степладер:  

Класираните състезатели, заели второ и трето място след завършване на Фаза 3, 
изиграват директен мач в една игра, стартирайки от 0 точки.  

Загубилият заема трето място в крайното класиране. 

Победилият състезател играе финал в една игра срещу състезателя, заемащ първо място 
след завършване на Фаза 3.  

Загубилият този мач заема второ място в крайното класиране. 

Победителят заема първо място в крайното класиране. 

В случай на равенство в Степладер мачовете, се играе Roll-off - състезателите хвърлят по 
един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, докато някой не 
постигне по-добър резултат от другия. 



 Във Фаза 4, по-високо класираният от Фаза 3 състезател, получава право да избере на коя 
писта от двойката да започне и кой от двамата състезатели да започне първи. 
 
Фаза 1, 2 и 3 се играят по правилото Double Jump. 
Фаза 4 - Степладер се играе по правилото "два удара". Играят двама състезателя на 
двойка писти. Откриващият изиграва първи фрейм, след което вторият състезател 
изиграва 2 последователни фрейма - по един на писта. След това първият изиграва 2 
последователни фрейма - по един на писта - и така до края на играта. 
 

*точките спечелени от Б група са валидни само за ранглистата на Б група и се 
ползват в Общата индивидуална ранглиста и ранглиста за КБ след умножение с 
коефициент 0.3, съгласно описаната методика в Наредба Ранглисти. 

 

 

7. КРЪГ „ЕЛИТЕН“  
 
7.1. Метод на провеждане: 

Кръговете се провеждат общо ( без деление на А и Б-група ), като достъпът е изцяло 
лимитиран,съгласно предварително спечелени квалификационни квоти. 

7.2. Право на участие 
В Елитния кръг броят участници е 24, разпределен както следва: 

1. Състезатели по право – 8 
2. Квоти за квалификационни турнири – 16, от които: 

             Зона Западна България (София,Благоевград,Перник) - 10 квоти 

Зона Северна България (Плевен, Велико Търново, Русе) - 1 квота 
Зона Южна България (Пловдив) - 2 квоти 
Зона Източна България (Варна, Бургас) - 2 квоти 

           Последен шанс – 1 квота 

7.3. Формат 
 

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 приложената по-долу схема. 

Първите 8 спрямо Общата индивидуална ранглиста на ББФ преди турнира, класирани по 
право за турнира, почиват първия кръг, като се разполагат по местата маркирани от 1 до 8 
в колона „Зелена B” 

Останалите 16 класирани по квоти, биват номерирани от 9 до 24 на жребий, изтеглен след 
приключването на квалификациите и потвърждението на участие. Те се разполагат по 
местата маркирани от 9 до 24 в колона „Зелена А“. 
„М*цифра“ обозначава номера на Мача. 

„L*цифра“ обозначава мястото в Червената група на атлет загубил Мача със същата цифра 
в Зелената група. 
Поредността на изиграване е следната: 

Ден 1 

1. Зелена А – 8 мача 

2. Зелена B – 8 мача 

3. Червена A – 8 мача 

4. Зелена C – 4 мача 

5. Червена B – 4 мача 

Ден 2 

1. Зелена D – 2 мача 

2. Червена C – 4 мача 

3. Червена D – 2 мача 

4. Червена E – 2 мача 

5. Зелена E – 1 мач 

6. Червена F – 1 мач 

7. Червена G – 1 мач 

8. Финал 

Мачовете са във формат 3 от 5 игри в Зелената група и 2 от 3 игри в Червената група 
(загубилите 1 мач до момента). Мачът „Червена G” се изиграва в 1 игра директна 
елиминация. Финалът се играе във формат 2 от 3 игри, като атлетът от Зелената група (без 
загуба до момента) стартира с 1:0. 



Схема:

 

Точки за ранглистата на ББФ 

 

Точките за ранглистата на ББФ са както следва (точките са еквивалентни на коефициент 
2.3): 

1 Място – 92 точки  

2 място – 75 точки 

3 място – 65 точки 



4 място – 58 точки 

5-6 място – 50 точки 

7-8 място – 42 точки 

9-12 място – 34 точки 

13-16 място – 26 точки 

17-24 място – 18 точки 

 

8. ФИНАЛЕН ТУРНИР (РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО) 

Общи 
Финалният турнир се провежда отделно за мъже, жени, младежи, сеньори и група Б. 

8.1. Мъже 

8.1.1. Право на участие 
 

За Финалния турнир право на участие имат първите 16 състезателя от ранглистата за РИШ 
Мъже А-група на ББФ към 1 май 2023 г. В случай на отказване, мястото се заема от 
следващия по ранглиста. 

В случай на липса на достатъчно на брой състезатели в тази ранглиста, недостигащите 
бройки се допълват от най-високопоставените състезатели в ранглистата за РИШ Смесено 
Б-група. Точките,с които тези състезатели ще се включат в ранглистата за РИШ Мъже А-
група за целите на финалния турнир ще бъдат редуцирани с коефициент K = 0.3, съгласно 
описаната методика в Наредбата за структуриране и поддръжка на ранглистите на ББФ. В 
случай на липса на достатъчно на брой състезатели и в тази ранглиста, недостигащите 
бройки се допълват от Общата Индивидуална Ранглиста на ББФ към началото на месеца, в 
който се провежда Финалният турнир. Точките,с които тези състезатели ще се включат в 
ранглистата за РИШ Мъже А-група за целите на финалния турнир ще бъдат 0т. 

 
Не се допускат до участие състезатели,които са участвали в по-малко от три кръга от РИШ 
за сезона. 



8.1.2. Формат 

• 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 по-висок от 250. 

Всеки състезател стартира фазата с начален резултат, формиран от половината от точките, 
които има в ранглистата за РИШ Мъже А-група, закръглен нагоре. 

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 (това включва както 
бонусите за победа така и за резултат). 

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 3 от 5 победи като мачовете започват от резултат 0:0. 

Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителят играе срещу класирания 
на 1 място. 

8.1.3. Точки за ранглистата на ББФ 
Финалният турнир е с коефициент 3.0 

8.2. Жени 

8.2.1. Право на участие 
За Финалния турнир право на участие имат първите 8 състезателки от ранглистата за РИШ 
Жени А-група на ББФ към 1 май 2023 г. В случай на отказване, мястото се заема от 
следващата по ранглиста.  

В случай на липса на достатъчно на брой състезателки в тази ранглиста, недостигащите 
бройки се допълват от най-високопоставените състезателки в ранглистата за РИШ 
Смесено Б-група. Точките,с които тези състезателки ще се включат в ранглистата за РИШ 
Жени А-група за целите на финалния турнир ще бъдат редуцирани с коефициент K = 0.3, 
съгласно описаната методика в Наредбата за структуриране и поддръжка на ранглистите 
на ББФ. В случай на липса на достатъчно на брой състезателки и в тази ранглиста, 



недостигащите бройки се допълват от Общата Индивидуална Ранглиста на ББФ към 
началото на месеца, в който се провежда Финалният турнир. Точките,с които тези 
състезатели ще се включат в ранглистата за РИШ Жени А-група за целите на финалния 
турнир ще бъдат 0т. 

 

Не се допускат до участие състезателки,които са участвали в по-малко от три кръга от РИШ 
за сезона. 

8.2.2. Формат 

• 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 по-висок от 230. 

Всяка състезателка стартира фазата с начален резултат, формиран от половината от 
точките, които има в ранглистата за РИШ Жени А-група, закръглен нагоре. 

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 първа. 

• Елиминации 
Елимиациите се играят във формат 3 от 5 победи като мачовете започват от резултат 0:0. 

Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителката играе срещу 
класираната на 1 място. 

8.2.3. Точки за ранглистата на ББФ  
Финалният турнир е с коефициент 1.5. 

8.3. Група Б  

8.3.1. Право на участие 
 
За Финалния турнир право на участие имат първите 12 състезателя от ранглистата за РИШ 
Смесено Б-група на ББФ към 1 май 2023 г. В случай на отказване, мястото се заема от 
следващия по ранглиста (турнирът е смесен и право за участие получават състезатели и 
състезателки от цитираната смесена ранглиста на ББФ). В случай на липса на достатъчно 
на брой състезатели в тази ранглиста, недостигащите бройки се допълват от Общата 
Индивидуална Ранглиста на ББФ към началото на месеца, в който се провежда Финалният 
турнир. Точките,с които тези състезатели ще се включат в ранглистата за РИШ Смесено Б-
група за целите на финалния турнир ще бъдат 0т. 

 

Не се допускат до участие състезатели,които са участвали в по-малко от три кръга от РИШ 
за сезона. 

8.3.2. Формат 
Всички жени и деца до 14 годишна възраст 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 състезатели 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 по-висок от 220. (При жените за резултат се взема резултата след 
прибавяне на 8т. бонус) 

Всеки състезател стартира фазата с начален резултат, формиран от половината от точките, 
които има в ранглистата за РИШ Смесено Б-група, закръглен нагоре. 

 

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 3 от 5 победи като мачовете започват от резултат 0:0. 

Първият мач е между класираните на 2 и на 3 място. Победителят играе срещу класирания 
на 1 място. 

8.3.3. Точки за ранглистата на ББФ 

Финалният турнир е с коефициент 1.0. 

8.4. Младежи и девойки 
Турнирите за младежи и девойки са отделни и излъчват отделни шампиони. 

8.4.1. Право на участие 
За финалните турнири право на участие имат всички редовно картотекирани  младежи и 
девойки (ненавършили 20год. преди датата на провеждане на турнирите), надлежно 
подали заявка за участие в турнирите най-късно до 10 дни преди началото им.  

8.4.2. Формат 

Фаза 1:  

Всички записани състезатели изиграват по две серии от по 4 игри (общо 8 игри).  

За Фаза 2 продължават първите 6 състезателя с най-висок сбор от изиграните 8 игри. 
 При равенство, предимство получава състезателят с по-висока последна игра. При 
ново равенство – предпоследна и така до прекъсване на равенството.  
 
Фаза 2:  

Заелите първите 6 места от Фаза 1 състезатели играят Round Robin (5 мача, всеки срещу 
всеки, по 1 игра), стартирайки с първоначален бонус равен на половината от общия им 
резултат от Фаза 1 ,закръглен нагоре. 

За победа в игра се дават 20 точки бонус, за равенство се дават 10 точки бонус, за игра 
над 180 се дават 5 точки бонус, за игра над 220 се дават 10 точки бонус.  

Класирането след 5-те мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс 
начален резултат). 

След 5-те изиграни Round Robin мача, за Фаза 3 се класират първите 3-ма състезателя. 
Отпадналите заемат места от 4-то до 6-то, спрямо резултата им от Фаза 2. 



 

В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат. 
В случай на ново равенство, състезателите се класират спрямо класирането им от Фаза 1. 

 
Фаза 3 - Степладер:  
Класираните състезатели, заели второ и трето място след завършване на Фаза 2, 
изиграват директен мач във формат до 2 победи от 3 игри. 
 Загубилият заема трето място в крайното класиране. 
Победилият състезател играе финал във формат до 2 победи от 3 игри срещу 
състезателя заемащ първо място след завършване на Фаза 2.  
Загубилият този мач заема второ място в крайното класиране. 
Победителят заема първо място в крайното класиране. 

В случай на равенство в Степладер мачовете, се играе Roll-off - състезателите хвърлят 
по един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, докато някой 
не постигне по-добър резултат от другия.  
 
Във Фаза 3, по-високо класирания от Фаза 2 състезател, получава право да избере на 
коя писта от двойката да започне и кой от двамата състезатели да започне първи. 
 
Фаза 1 и Фаза 2 се играят по правилото Double Jump. 
 
Фаза 3 - Степладер се играе по правилото "два удара". Играят двама състезателя на 
двойка писти. Откриващият изиграва първи фрейм, след което вторият състезател 
изиграва 2 последователни фрейма - по един на писта. След това първият изиграва 2 
последователни фрейма - по един на писта - и така до края на играта. 

 

8.4.3. Точки за ранглистата на ББФ 
 
Финалният турнир не носи точки за ранглистите на ББФ. 

8.5. Сеньори 
 

8.5.1. Общи 
 

• Всички жени играят с 8 точки хендикап. 
• Отделно всеки състезател или състезателка получава по 1 точка на игра за всяка 

навършена към датата на провеждане на турнира година над 50. 
• Хендикапът за възраст е ограничен до максимум 15 точки. 



8.5.2. Право на участие 
 
За финалния турнир право на участие имат всички редовно картотекирани  сеньори 
(състезатели,навършили 50год. към датата на провеждане на турнира), надлежно подали 
заявка за участие в турнира най-късно до 10 дни преди началото му.  

8.5.3. Формат 

Фаза 1:  

Всички записани състезатели изиграват по две серии от по 4 игри (общо 8 игри).  

За Фаза 2 продължават първите 8 състезателя с най-висок сбор от изиграните 8 игри. 
 При равенство, предимство получава състезателят с по-висока последна игра. При 
ново равенство – предпоследна и така до прекъсване на равенството.  
 
 
 
Фаза 2:  

Заелите първите 8 места от Фаза 1 състезатели играят Round Robin (7 мача, всеки срещу 
всеки, по 1 игра), стартирайки с първоначален бонус равен на половината от общия им 
резултат от Фаза 1.  

За победа в игра се дават 20 точки бонус, за равенство се дават 10 точки бонус, за игра 
над 180 се дават 5 точки бонус, за игра над 220 се дават 10 точки бонус.  

Класирането след 7-те мача се прави на база общ резултат (кегли плюс бонус точки плюс 
начален резултат). 

В случай на равенство се гледат директните мачове между състезателите с равен резултат. 
В случай на ново равенство, състезателите се класират спрямо класирането им от Фаза 1. 

 
След 7-те изиграни Round Robin мача, за Фаза 3 се класират първите 3-ма състезателя. 
Отпадналите заемат места от 4-то до 8-то, спрямо резултата им от Фаза 2. 
 
Фаза 3 - Степладер:  
Класираните състезатели, заели второ и трето място след завършване на Фаза 2, 
изиграват директен мач във формат до 2 победи от 3 игри. 
 Загубилият заема трето място в крайното класиране. 
Победилият състезател играе финал във формат до 2 победи от 3 игри срещу 
състезателя заемащ първо място след завършване на Фаза 2.  



Загубилият този мач заема второ място в крайното класиране. 
Победителят заема първо място в крайното класиране. 

В случай на равенство в Степладер мачовете се играе Roll-off - състезателите хвърлят 
по един удар и победител е този, който събори повече кегли. Повтаря се, докато някой 
не постигне по-добър резултат от другия.  
 
Във Фаза 3, по-високо класирания от Фаза 2 състезател, получава право да избере на 
коя писта от двойката да започне и кой от двамата състезатели да започне първи. 
 
Фаза 1 и Фаза 2 се играят по правилото Double Jump. 
 
Фаза 3 - Степладер се играе по правилото "два удара". Играят двама състезателя на 
двойка писти. Откриващият изиграва първи фрейм, след което вторият състезател 
изиграва 2 последователни фрейма - по един на писта. След това първият изиграва 2 
последователни фрейма - по един на писта - и така до края на играта. 

 

8.5.4. Точки за ранглистата на ББФ 
Финалният турнир не носи точки за ранглистите на ББФ. 

VI. КУПА БЪЛГАРИЯ 

1. ТУРНИР „МАСТЪРС“ – МЪЖЕ 
 

1.1. За турнира „Мастърс“ се класират първите 8 мъже в ранглистата на ББФ за 
Купа България към датата на провеждане на турнира. 

1.2. 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. 

1.3. Във всяка група се играят мачове всеки срещу всеки във формат 3 от 5 игри. 
За всяка победа се получава 1.т. 

1.4. Класирането в групата се прави по точки. При равенство се взима средния 
резултат. 

1.5. За полуфиналите се класират първите двама от всяка група, които играят на 
кръст. 

1.6. Полуфиналите и финалите са във формат 3 от 5 игри. 
1.7. Всеки участник във „Мастърс“ получава 22 т. за ранглистата за участие. 
1.8. За всяка победа в групите състезателят получава допълнително 12 т. 



1.9. За победа на полуфинала се получават 20 т., а за победа на финала – 25 т. за 
ранглистата. 

2. ТУРНИР „МАСТЪРС“ – ЖЕНИ 
 
1.1. За турнира „Мастърс“ се класират първите 4 жени в ранглистата на ББФ за Купа 

България към датата на провеждане на турнира. 
1.2. Играят се мачове всеки срещу всеки във формат 3 от 5 игри. За всяка победа се 

получава 1.т. 
1.3. Класирането в групата се прави по точки. При равенство се взима средния резултат. 

За финалите се класират първите две. 

1.4. Финалът е във формат 3 от 5 игри. 
1.5. Всяка участничка във „Мастърс“ получава 15 т. за ранглистата за участие. 
1.6. За всяка победа в групата се получават допълнително 10т. за ранглистата. 
1.7. За победа на финала се получават допълнително 15 т. за ранглистата. 

 
 

3. Победители 
 

За победители и носители на купа „България“ за 2022 г. се обявяват водачите в 
ранглистите за мъже и жени към 31 декември 2022 г., т.е. след приключване на „Мастърс“ 
турнира. 

 

VII. Детски индивидуален шампионат 
  

1. 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. 

2. 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. 

 

VIII. ДРУГИ 
 

1. Във връзка с  извънредната  епидемиологична обстатовка в страната, ББФ допуска 
промени в календара, включително отмяна на Кръгове от него, като шампионатът ще се 
счита за валидно проведен по настоящата наредба при изиграване на минимум 4 Кръга и 
съответните Финали. 

2. В случай, че се наложи отмяна на повече от 2 Кръга, ББФ си запазва правото за цялостна 
подмяна на настоящата наредба и провеждане на РИШ по нов (несвързан с нея) начин. 

 


