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РЕГЛАМЕНТ  
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СПОРТЕН БРИДЖ 
• СМЕСЕНИ ДВОЙКИ • 

2018 
 

 
1. Държавното първенство за СМЕСЕНИ ДВОЙКИ (ДПСмД) 2018 г. 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 2018 година и на които няма 
наложено дисциплинарно наказание за неучастие към момента на регистрацията 
и за периода на първенството), и които са формирали състезателна двойка, в 
състава на която има поне една жена. 
 
2. Регистрирането на състезателните двойки в ДПСмД се извършва до 15 
/петнадесет/ минути преди началния час на първа игрална сесия. 
 
3. ДПСмД се провежда във формат 3 /три/ игрални сесии. Броят игри за всяка 
сесия се определя от главния съдия, съгласувано с отговорника за провеждане на 
ДПСмД, след приключване на регистрацията на състезателните двойки. 
 
4. Изчисляването на резултати в отделните сесии се извършва по метода на 
максимален запис. 
 
5. Крайното класиране представлява среден процент от трите сесии. 
 
6. УС на Сдружение „ББФ” осигурява награди за първите три двойки в крайното 
класиране под формата на купи. 
 
7. За ДПСмД се присъждат Индивидуални майсторски точки (ИМТ) съгласно чл. 
3(3) от Наредбата за условията и реда за присъждане на ИМТ. 

8. ДПСмД ще се проведе на 10 – 11 март 2018 г. в гр. София, СБК „Сердика“, при 
следния график: 

 

 

 

 

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

9. Главен съдия на ДПСмД 2018 г е г-н Климентин Николчев. Отговорник за 
провеждане на ДПСмД 2018 г. е г-жа Марта Николова – изпълнителен директор 
на Сдружение „ББФ“. 

Дата Начален час Етап 

10.03. /съб/ до 12:45 Регистрация за участие 

 13:00 – 20:00 1-ва и 2-ра сесии 

11.03. /нед/ 10:30 – 14:00 3-та сесия 

 14:30 Награждаване 
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10. ДПСмД се провежда при спазване на международния Правилник по спортен 
бридж (2017). 

11. Провеждането на ДПСмД 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”. 


