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РЕГЛАМЕНТ  
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СПОРТЕН БРИДЖ 
• ДВОЙКИ • 

2017 
 

 
1. Държавното първенство ДВОЙКИ (ДПД) е открито и за участие в него се 
допускат всички желаещи състезатели, които отговарят на изискванията 
съгласно чл. 5 от Наредба за реда и условиата за организиране и провеждане 
на турнири по бридж, а именно: притежаващи ИБН, с декларирана клубна 
принадлежност, заплатили членски внос за 2017 година и на които няма 
наложено дисциплинарно наказание за неучастие към момента на регистрацията 
и за периода на първенството 
 
2. Регистрирането на състезателните двойки в ДПД се извършва до 30 /тридесет/ 
минути преди началния час на първа квалификационна сесия. 
 
3. ДП двойки се провежда в два етапа: 

• първи етап: „Квалификации”; 
• втори етап: „Финал А“ и „Финал Б“. 

  
4. Етап „Квалификации” се състои от 3 /три/ сесии по 26 /двадесет и шест/ игри 
всяка. При невъзможност да се изиграят 26 игри за сесия главният съдия, може 
да определи различен брой игри за сесия. 

4.1.  Класирането  на състезателните двойки  в етап „Квалификации“ е по 
средния им процент от трите сесии и този резултат съставлява 33%  (тридесет и 
три процента) в общият им краен състезателен резултат. 

5.  Етап „Финал А“ и „Финал Б“  

5.1. Във „Финал А” взимат участие точно 18 /осемнадесет/ състезателни двойки, 
а във „Финал Б” – желаещите да участват състезателни двойки, участвали в етап 
„Квалификации“ и некласирали се за „Финал А“. Всяка от 18-те състезателни 
двойки, класирали се за „Финал А“, е длъжна да заяви пред Главния съдия на 
състезанието своето участие или неучастие в етап „Финал А” най-късно 1 /един/ 
час преди началото на състезанието. Ако не спази това задължение, то тя губи 
своето право за участие в етапа на състезанието и се заменя автоматично със 
следващата състезателна двойка съгласно класирането от предходния етап. 

5.2.  „Финал А“ се провежда в една игрална сесия от 51 дона . Играе се Хауел 
барометър от по 3 (три) дона „всеки срещу всеки”. „Финал Б“ се провежда в една 
състезателна сесия, като схемата на движение и броя донове се определя от 
главния съдия в зависимост от броя участници.  

5.3.  Принцип: Абсолютно се забранява промяна в състава  на състезателните 
двойки, които са придобили право за участие в етап „Финал А” или „Финал Б“. До 
него се допускат само състезатели и двойки в оригинален състав, като замяна на 
състезател е  недопустима  нито по обективни, нито по субективни, вкл. 
форсмажорни причини. 
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5.4.  Резултатът  на състезателните двойки  от етап „Финал А“ и „Финал Б“ 
съставлява 67 % (шестдесет и седем процента) в общия им краен състезателен 
резултат. 

6.  Състезателна двойка, която се е включила в даден етап, е длъжна да го 
завърши. За преждевременно напускане на състезанието автоматично следва 
дисциплинарно наказание – отнемане на състезателните права на 
състезателите за срок от една година. Допустимо прекратяване на участието е 
възможно само с при доказано наличие на здравословни проблеми или при 
обективно възникнали форсмажорни обстоятелства. 

7. УС на Сдружение „ББФ” осигурява награди за първите три двойки в крайното 
класиране под формата на купи и медали. 
 
8. За ДПД се присъждат Индивидуални майсторски точки (ИМТ) съгласно чл. 3(2) 
от Наредбата за условията и реда за присъждане на ИМТ. 

9. ДПД ще се проведе от 31 март – 02 април 2017 г. в гр. Пловдив, Гранд хотел 
„Пловдив“ (бившия Новотел Пловдив), при следния график: 

 Начален час Етап 
31 март 2017 /пт/ 12:00 Регистрация за участие 
 14:00 Квалификации – сесия 1-ва 
 18:00 Квалификации – сесия 2-ра 
01 април 2017 /сб/ 09:30 Квалификации – сесия 3-та 
 15:00 Финал А (1-8) 
 15:00 Финал Б 
02 април 2017 /нд/ 09:30 Финал А (9-17) 

9.1. Началният час на всяка сесия може да бъде променян при необходимост от 
главния съдия. 

10. ДПД се провежда при спазване на Международния правилник по 
състезателен бридж (2007 г.). 

11. Провеждането на ДПД е под пряко наблюдение и контрол от страна на 
членовете на Дисциплинарната комисия към Сдружение „Българска бридж 
федерация“. 

12. Решенията на Апелативната комисия са окончателни. При несъгласие от 
страна на потърпевшия, случаят може да бъде отнесен до Националната 
Апелативна комисия към Сдружение „Българска Бридж Федерация”, но 
становището й има само препоръчителен характер. 

13. Всички възникнали въпроси, неописани в настоящият Регламент или друг 
нормативен документ, се решават от УС на Сдружение „Българска Бридж 
Федерация”. 


