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ОБЩИ ПРАВИЛА 
 
 
 

Съгласно препоръките на EBL и WBF се забранява 
тютюнопушенето и употребата на алкохол по време на Държавните 
първенства. 

Основните документи валидни за провеждането на Зоновото 
първенство са : 

- Устав на ББФ. 
- Настоящия регламент. 
- Международен правилник по състезателен бридж от 2017г. 
Капитаните на отборите са длъжни да запознаят членовете на 

отборите си с Общите правила за провеждане на състезанието. 
На техническата конференция капитаните на отбори представят 

тимовия лист на отбора с максимум 6 /шест/ състезатели, като първите 
4 /четири/ записани са титулярния състав на отбора. 
 

На техническата конференция се уточняват : 
- избор на „Апелативна комисия”, битови и подобни проблеми. 

 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБСЪЖДАНЕ ВЪПРОСИ РЕШЕНИ С 
НАРЕДБАТА НА „ДОП” И НАСТОЯЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ. 
 

Класирането се определя в зависимост от победни точки (VP) : 
1. Резултатите се изчисляват в победни точки (VP). 

 

2. При равенство в сбора на победните точки, по-предно място 
заема отбора с повече победни точки (VP) в директната 
среща . 

3.         При равенство на победните точки (VP) в директната среща 
по предно място заема отбора, който е спечелил директната 
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среща помежду им с поне 0,5 импа (IMP). При равенство и в 
двата показателя по предно място заема отбора с по-голям 
общ сбор на импове (IMP) (натрупани импове от всички 
мачове). 

4. При равенство в сбора на победните точки (VP), сбора на 
имповете (IMP) и директната помежду им е завършила с 
равен брой импа (IMP), се изиграват още 4 (четири) дона. 
При равенство и в тях се играят още по две раздавания до 
постигане на разлика по-голяма от 0,5 импа (IMP). 

5. Победител от двубоя е отборът спечелил срещата поне с 
0,5 импа (IMP). 

Двойките задължително атакуват със закрита карта. Правилото 
„Стоп” се прилага. До ниво 3 БК включително всички конвенционални 
анонси се алертират задължително, а над 3 БК – не. 

Задължително се алертират следните натурални анонси : 
 

- откриване 1 БК в границите отличаващи се от 15-17 /16-18/ он.т. 
- откриване БК допускащо мажорен цвят с повече от 4 /четири/ карти 

или небалансирано разпределение / възможен сек или шикан/. 
- откриване в цвят по-високо от едно или скокова намеса с ръка 

притежаваща 12+ он.т. 
- откриване с четворен или по-къс мажор. 
- обявяване в стил „Канапе”. 
- форсинг-отговор 1 БК на откриване 1 в цвят. 
- пресичащо откриване в граници различни от 6-9 он.т. 
- форсинг смяна в цвят след намеса от противника. 
- Не се алертира над ниво 3 NT с изключение на конвенционални 

откривания с цвят. 
ЗАБРАНЯВА СЕ : 

 

- Блъф с конвенционален анонс във всяка позиция; 
- Анонси, показващи бикольор с два неизвестни цвята. 
 

НАКАЗАНИЯ ЗА БАВНА ИГРА 
/валидни само за съответния етап/: 

 

- до 5 /пет/ минути 
- от 6 до 15 минути 
- от 16 до 30 минути 
- над 30 минути 

– предупреждение. 
– минус 1VP. 
– минус 2VP. 
– за следващата 
срещата          служебна 
загуба, а за текущата 
минус 3 VP 
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ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО 2018 
/ ДОП 2018/ 

 
 

Държавното Отборно Първенство е открито и за участие в него се 
допускат всички желаещи състезатели, членове на ББФ притежаващи 
ИБН, с декларирана клубна принадлежност които са заплатили 
членски внос в размер на 24 (двадесет и четири) лв. за 
състезателната 2018г. и на които няма наложено наказание за 
неучастие към момента на регистрация и за периода на първенството. 
Заплащането на членския внос може да се извърши при записването на 
отборите. 
 

Съставът на отборите е от 4 до 6 състезателя. Повече или по-
малко състезатели не се допускат до регистрация. За попълването им 
до етап „Полуфинал” е разрешено включването на нови нерегистрирани 
в други отбори състезатели, членове на ББФ. 
 
 

ФИНАЛ Зона „ЗАПАД” : 
23.02 – 25.02.2017г. в хотел „Ровно” гр. Видин. Начало – 18:00ч. 

За настаняване – Людмил Илиев 0887 961 910. 
Предварителна писмена заявка за записване с попълнен тимов 

лист – до 10.01.2018г при отговорника на зоната. 
 

Таксите за участие в „ДОП” е 30 /тридесет/ лв. на отбор, внесена 
при записването на отбора. 

В никой от етапите не се разрешава включване на състезатели, 
регистрирани вече в друг отбор. Ако възникне такъв прецедент 
състезателя се счита за нередовен и се присъжда служебна загуба 12:0 
във вреда на отбора. 
 

В отделна среща не могат да вземат участие повече от 6 
състезатели (три различни двойки). 
 

В „ДОП” се допуска използването на всякакви системи за 
анонсиране. Двойки, употребяващи силно конвенционални или слабо 
популярни системи, са задължени преди началото да предоставят 
подробно попълнени конвенционални карти. 
 

Двойките представят „Конвенционална карта” и атакуват със 
закрита карта. 
 

Независимо от наличието на „Конвенционална карта”, всеки 
състезател е длъжен да алертира всички конвенционални анонси на 
партньора до ниво 3БК включително. 
 

Играят се срещи от 16 дона. 
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Мачовете от 16 раздавания са без почивка за сверяване на 
резултатите и смяна на състезателите. Времето за игра на 16 
раздавания е 120 минути. 
 

Времето за предаване на резултатите е максимум 10 минути след 
приключване на срещата. 
 

Резултатите се предават на главния съдия с подписани бланки от 
капитаните на двата отбора. 
 

При записване на повече отбори и разделянето им в 2 /две/ групи 
мачовете са по 16 дона. 
 

Всяка контестация 
„Апелативната комисия” 
/четиредесет/ лева. 

срещу съдийско решение се подава до 
чрез главния съдия с депозит от 40 

 

Всеки отбор, участвал в зоновото първенство получава 
коефициент равен на общия брой участвали отбори разделен на 
мястото което е заел (Примерно при участвали 10 отбора в зоната , 
класиралият се на първо място в зоната има коефициент 10/1 т.е. 10, 
вторият – 10/2 т.е. 5, третият – 10/3 т.е. 3.33 и т.н.). Осемте отбора с най-
висок коефициент от всички зони допълват „Национална „А“ група“. Зона 
„Запад“ излъчва директно 1 (един) отбор за „Национална „А“ група“, а 
следващият се съревновава на база получен коефициент. 
 

При отказване на получилият квота за „Национална 
„А“ група“ неговото място се заема от следващият в класирането. 
 

ПРОГРАМА НА ЗОНОВОТО ПЪРВЕНСТВО 
 
 

Зоновото първенство на ЗОНА „ЗАПАД” ще се 
23,02,2018г до 25,02,2018г в хотел "Ровно" гр. Видин. 
провеждане на срещите е посочен в „Приложение 1”. 

проведе от 
Графика на 



 

Записани 10 отбора 
 

Схемата е „ВСЕКИ-СРЕЩУ ВСЕКИ”. 
 

Мачовете са по 16 дона. 
 

 

КЛАСИРАНЕ 
 

Зона „ЗАПАД” излъчва директно 1 /един/ отбор за „Национална 
„А“ група. 

При отказване на отбор, класирал се за „А” група, мястото му се 
заема от следващия в класирането на зоната. 
 
 
 

25.12.2017г. 
гр. Видин 

Отговорник ЗОНА „ЗАПАД” :................... 
/ Л. Илиев / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
 
 
 
 
 

Ден 

Петък 
 
 
 

Събота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. Видин 

Записани 10 отбора 
16 дона „Всеки срещу всеки” 

Час Събитие 

18:00 – 18:30 ч Записване на отборите 

18:30 – 19:00 ч Техническа конференция 

19:00 ч Начало на I кръг 

21:00 ч Край на I кръг 

09:00 ч Начало на II кръг 

11:00 ч Край на II кръг 

11:10 ч Начало на III кръг 

13:10 ч Край на III кръг 

14:00 ч Обяд 

15:00 ч Начало на IV кръг 

17:00 ч Край на IV кръг 

17:10 ч Начало на V кръг 

19:10 ч Край на V кръг 

19:20 ч Начало на VI кръг 

21:20 ч Край на VI кръг 

09:00 ч Начало на VII кръг 

11:00 ч Край на VII кръг 

11:10 ч Начало на VIII кръг 

13:10 ч Край на VIII кръг 

13:20 ч Начало на IX кръг 

15:20 ч Край на IX кръг 

15:30 ч Награждаване и закриване 
 

Отговорник ЗОНА „ЗАПАД” :................... 
/ Л. Илиев 
 
 



 


