РЕГЛАМЕНТ
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ПО СПОРТЕН БРИДЖ
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1. ДЪРЖАВНОТО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО (ДОП) е открито и за участие в него
се допускат отбори съставени от 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. В ДОП могат да участват
равноправно и чуждестранни състезатели, след като получат „ИБН” и заплатят
членски внос за годината. Единственото ограничение на което подлежат
чуждестранните състезатели е, че те не могат да получават квоти за евентуално
участие в квалификационни турнири за определяне на Национален отбор на РБ.
1.1. Регистрацията на отборите и състезателите, от които са съставени, се
извършва от капитаните на отборите чрез изпращане на Регистрационен
формуляр на office@bridge.bg не по-късно от 31.12.2017 г. В Регистрационния
формуляр се посочват: име на отбор, имената и ИБН на състезателите, капитан,
етап и зона, в която ще участва отборът.
2. Съставът на отборите до етап „Национална „А” група” може да варира от 4
(четири) до 8 (осем) състезателя, плюс неиграещ капитан и треньор. Попълване
от 4 (четири) до 8 (осем) състезателя до етап „Национална „А” група” е
разрешено чрез включване на нови, нерегистрирани в други отбори
състезатели по всяко време на квалификационните етапи, при спазване изрично
изискванията на чл. 5 от Наредба за реда и условиата за организиране и
провеждане на турнири по бридж.
3. Съставът на отборите, класирали се за участие в етап „Национална „А”
група” е от 4 (четири) до 6 (шест) състезателя, плюс неиграещ капитан и
треньор. Преди началото на етап „Национална „А” група” капитаните на отборите
попълват окончателен тимов лист на състезателите, които могат да бъдат
максимум 6 (шест) при спазване на правилото поне трима от тях, вкл. капитана
да са взели участие в предходните етапи на състезанието.
4. Ако отбор достигнал етап „Национална „А” група първоначално се регистрира
с 4 (четири) състезатели при спазване изискването от предходния член, то
той може да допълва състава си до 6 (шест) състезателя до началото на
последния си мач.
5. В никой от етапите на ДОП 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.

Регламентът за организиране и провеждане на ДОП по спортен бридж за 2018 г. е приет с
решение от 21.11.2017 г. на Управителния съвет на Българска Бридж Федерация (Протокол
от 21.11.2017 г.).

6. Максималният брой състезатели в конкретен мач в квалификационните
кръгове е 6 (шест). В отделна среща (с изключение на „Национална „А” група”),
не могат да вземат участие повече от 6 (шест) състезатели (три различни
двойки).
7. Максималният брой състезатели в конкретен мач от етап „Национална
„А” група” е 4 (четири) (две състезателни двойки).
8. Седем дни преди началото на етап „Национална „А” група” отборите,
класирали се от зоновите първенства за участие във финалната фаза, са
задължени да пререгистрират своите състезатели при зоновия отговорник на
Сдружение „ББФ”, след което не могат да се правят промени на записани
състезатели в тимовия лист до завършването на ДОП. Разрешено е само,
съгласно т. 4., да се допълва състава до упоменатия максимален брой
състезатели за конкретния етап, при спазване на изискването, посочено в т. 5.
9. В ДОП се допуска използването на всякакви системи за анонсиране. Двойки,
употребяващи силно конвенционални или слабо популярни системи, са
задължени 15 (петнадесет) дни преди началото на съответен етап, да
предоставят на отговорниците за провеждането му по 10 (десет) копия подробно
попълнени конвенционални карти, използвани за EBL или WBF – в противен
случай няма да имат право да играят тази система. За етап „Национална „А”
група” всички двойки изпращат конвенционалните си карти и евентуалните
допълнителни материали на ctd@bridge.bg не по-късно от 3 (три) дни преди
началото му – за всеки ден закъснение, наказанието е 1 (едно) VP на двойка.
10. ДОП се провежда чрез следните етапи:
I-ви етап: - Зонови първенства (квалификационна фаза)
II-ри етап: - „Национална „А” група” (финална фаза): – 12 (дванадесет) отбора.
10.1. Зонови първенства:
10.1.1. Всеки отбор има право да се регистрира за участие в която зона
пожелае, като този избор е окончателен (т.е. нито отборът като цяло, нито
който и да било състезател от него, няма право в последствие да се бори
за квалификационна квота от друга зона). В случаи, когато отбор, съгласно
класирането си от предходната година е запазил място за състезаване в „А” или
„Б” зонални групи, но се регистрира в друга зона, то той започва от най-ниското
стъпало в конкретния квалификационен зонален турнир, т. е. губи запазената си
квота. (Принцип: Спечелена зонална квота от предходна състезателна година
е валидна само ако отборът се състезава в същата зона, в която я е
спечелил, и е съхранил поне 51 % (играещ капитан е с +1%) от състава си).
10.1.2. За провеждане на зоновите първенства се определят следните зони и
отговорници:
- Зона “Север” – отг. Светлан Казаков;
- Зона “Юг” – отг. Стою Даракчиев;
- Зона “Запад” – отг. Людмил Илиев;
- Зона “София” – отг. Мирослав Михайлов.
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10.1.3. В срок до 03.01.2018 г. Зоновите отговорници получават списък със
записалите се отбори в съответната зона. На база на броя записали се отбори
Зоновите отговорници изготвят правилници и регламенти за провеждане на
зоновите първенства и ги съгласуват с Изпълнителния директор на Сдружение
„ББФ“ не по-късно от 10.01.2018 г.
10.1.4. Таксите за участие в зоновите първенства се определят от съответните
зонови отговорници и се съгласуват с Изпълнителния директор на Сдружение
„ББФ“.
10.1.5. Минималният брой отбори за провеждане на зоново първенство е 6
/шест/.
10.1.6. При регистриране на голям брой отбори за зоново първенство се
препоръчва провеждането на зонови квалификации.

10.1.7. Отбори участвали в „Национална „А” група” през 2017-та година и
класирали се от 5-то място до 12-то място имат право да участват директно в „А”
зонални квалификационни групи, ако отборът се състезава в същата зона,
както през 2017-та година, и е съхранил поне 51 % (играещ капитан е с +1%)
от състава си).
10.1.8. Задължително е броят на доновете в мачовете между отборите да
бъде не по-малко от 16 /шестнадесет/.
10.1.9.
За етап „Национална „А” група“
от зоновите квалификационни
състезания се класират общо 8 /осем/ отбора. Всеки отбор, участвал в
квалификациите, получава коефициент равен на общия брой участвали отбори
в сътветната квалификационна зона разделен на мястото, което е заел в същата
тази зона (Примерно при зона с общ брой участвали отбори 20, класиралият се
на първо място в тази зона има коефициент 20/1, вторият – 20/2, трятият – 20/3
и т.н.). Осемте отбора с най-висок коефициент общо от всички зони се класират
за етап Национална „А група“, като се съблюдава задължително всяка зона по
право да излъчи поне един отбор. При необходимост (примерно при равни
коефициенти на отбори за последното от осемте места в етап „Национална „А“
група“) ще бъдат изиграни допълнителни квалификационни състезания между
отбори от отделните зони (репешажи), за които Сдружение „ББФ“ ще оповести
допълнително.
10.1.10. В случай, че някой от класиралите се отбора от дадена зона се откаже
от участие в „Национална „А” група”, което декларира в писмена форма пред
зоновия ръководител, то мястото му се заема от първия некласирал се отбор от
същата зона; ако два отбора декларират чрез писмен отказ участието си –
местата им се попълват от първите два некласирали се отбори съгласно
класирането им в зоналната квалификация; при наличие и на техен писмен отказ
– класира се следващият от същата зона и т. н.
10.1.11. В случай, че един или повече от четирите отбора, получили автоматична
квота (от предходната състезателна година) за участие в „Национална „А” група”,
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не се регистрира/т в определения срок, то неговото/ите място/а се попълва/т от
първия/ите некласирал/и се за „Национална „А“ група“ отбор/и състезавал/и се в
зоната, където е/са бил/и регистриран/и отказалия/те се отбор/и.
10.1.12. Зоновите първенства се провеждат най-късно до 28. 02. 2018 година,
като зоновите квалификации се препоръчва да бъдат проведени в периода 15.01
– 11.02.2018 г., а финалите на зоновите първенства – в периода 19.02-28.02.2018
г.
10.2. „Национална „А” група“
10.2.1. За етап „Национална „А” група“ право на участие придобиват 12
/дванадесет/ отбора: първите 4 /четири/ отбора от предходната състезателна
година и 8 /осем/ отбора чрез квалификационните турнири в четирите
географски зони съгласно т. 10.1.8.
10.2.2. Общ принцип: “При отказване на отбор, класирал се за състезаване
в „Национална „А” група”, мястото му се заема от следващия в
класирането от същата зона”.
10.2.3. Резултатите от квалификационните турнири не се зачитат.
10.2.4. Играе се по системата „всеки срещу всеки” (италиански барометър)
мачове от по 20 /двадесет/ дона без прекъсване и междинно сравнение на
резултати.
10.2.5. Номерата на отборите се изтеглят чрез жребий по време на капитанския
съвет и чрез него се определят противниците за първия кръг от състезанието.
10.2.6. Преди всеки следващ кръг противниците се дирижират от Гл. съдия на
състезанието с цел оптимизиране конкуренцията на състезаващите се отбори.
10.2.7. Резултатите се изчисляват в победни точки (VP).
10.2.8. При равенство в сбора на победните точки, по-предно място заема
отбора с повече победни точки (VP) в директната среща.
10.2.9. При равенство на победните точки (VP) в директната среща по предно
място заема отбора, който е спечелил директната среща помежду им с поне 0,5
импа (IMP). При равенство и в двата показателя, по предно място заема отбора
с по-добър импов коефициент (количеството спечелени импове, разделено на
количеството загубени импове). При ново равенство по предно място заема
отбора с по-голям общ сбор на импове (IMP) (натрупани импове от всички
мачове).

10.2.10. При ново равенство , се изиграват още 4 /четири/ дона. При равенство
и в тях се играят още по две раздавания до постигане на разлика от поне 0,5
импа (IMP).
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10.2.11. Победител от двубоя е отборът спечелил срещата поне с 0,5 импа (IMP).
10.2.12. Класирането в „Национална „А” група е окончателно и съгласно
резултатите на състезателните отбори се определят призьорите в Държавното
отборно първенство.
10.2.13. УС на Сдружение „ББФ” осигурява наградите за първите три отбора под
формата на купи и медали.
10.2.14. Отборът победител в „Национална „А” група получава титлата
Държавен първенец за 2018-та година.
11. „Специални права”.
11.1. „Специални права” е получил всеки от четирите отбора класирали се
на първите четири места в „Националната „А” група” през миналогодишното ДОП
(2017).
11.2. Условия за ползване на „специалните права” на състезателните
отбори:
11.2.1. В зависимост от регистрацията на отборите те се класифицират в две
групи:
- Отбори, представляващи спортен клуб, член на Сдружение „ББФ” (т. нар.
„клубен отбор” – носител на името на спортния клуб с или без „пореден
номер”).
- Отбори, съставени от състезатели, членове на Сдружение „ББФ” (т. нар.
„независим отбор”, регистриран с произволно име, различно от имената на
клубовете – членове на Сдружение „ББФ”).
11.2.2. Регистрацията на „клубните отбори” се извършва след представяне на
Протокол за решение от Общото събрание на съответния спортен клуб, в
който се упоменава състава на състезателите и капитана на отбора.
11.2.3. Регистрацията на „независим отбор” се извършва след представяне на
Протокол, подписан от участващите независими състезатели на отбора. В
протокола задължително се упоменава капитана на „независимия отбор”,
избран чрез гласуване.
11.2.4. „Клубният отбор” е задължен да запази единствено името си, като
състезателите в него могат да бъдат същите, частично или изцяло подменени
с други, като достатъчно условие е те да отговарят на изискванията съгласно
чл. 5 от Наредба за реда и условиата за организиране и провеждане на турнири
по бридж.
Пояснение 1-во.
(Състезателите, регистрирани в „клубен отбор” не получават „специални
права”).
Пояснение 2-ро.
Конкретно за 2018-та г. носител на специални права на т. нар. „Клубен отбор”
имат отборите „СК Тим К1“, „КСБ Радков 2“ и „СБК Сердика“.
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11.2.5. „Независимият отбор” следва да запази повече от половината на
състава си или половината включваща капитана.
Пояснение 1-во.
(Състезателите, регистрирани в „независим отбор” ползват „специални
права” при спазване на горните условия).
Пояснение 2-ро.
Конкретно за 2018-та г. носители на специални права на т. нар. „Независим
отбор” има отбор: „Red Hot“.

12. Съдийският състав на Държавното отборно първенство трябва да бъде
определян измежду квалифицирани съдии, лицензирани от Съдийската комисия
към Сдружение „Българска Бридж Федерация”. (Допустимо е само в началните
квалификационни фази на състезанията те да се съдийстват от нелицензирани
съдийски екипи, с доказан опит и практика).
13. Всички отборни срещи в рамките на Държавното отборно първенство за 2018
г. се провеждат при спазване на Правилник по спортен бридж 2017 г.
14. Всички състезания от Държавното отборно първенство са под пряко
наблюдение и контрол от страна на членове към Дисциплинарната комисия на
Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
15. Организаторите и отговорниците на турнирите и етапите към тях
задължително съблюдават и не включват в конкретните състезания онези
състезатели, на които са наложени дисциплинарни наказания за неучастие, ако
срокът на наказанията не е изтекъл до момента на края за регистрация.
16. Решенията на съответните Апелативни комисии за конкретно състезание са
окончателни. При несъгласие от страна на потърпевшия, случаят може да бъде
отнесен до Националната Апелативна комисия към Сдружение „Българска
Бридж Федерация”, но становището и има само препоръчителен характер.
17. Корекции и допълнения в настоящия Регламент могат да бъдат правени само
от УС на Сдружение „Българска Бридж Федерация”.
18. Всички възникнали въпроси, неописани в настоящият Регламент или друг
нормативен документ, се решават от УС на Сдружение „Българска Бридж
Федерация”.

Регламентът за организиране и провеждане на ДОП по спортен бридж за 2018 г. е приет с
решение от 21.11.2017 г. на Управителния съвет на Българска Бридж Федерация (Протокол
от 21.11.2017 г.).

