
РЕГЛАМЕНТ ЗА ТУРНИРИ В ББО 
 

ТУРНИРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ СТРИКТНО  
СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАТА  

НА НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ! 
 

1. Системи и конвенции - Турнирът е ЕБЛ категория 3. Забранени са Brown Sticker 
и HUM. Откриванията на ниво едно трябва да бъдат с не по-малко от 8 HPC. 

2. Блъфиране: 

• За двойкови и индивидуални турнири блъфирането е забранено! 

• За отборни турнири - забранено е блъфирането с условни и конвенционални 
откривания и първи намеси, както и с конвенционални отговори след тях. 
Забранено е блъфирането с конвенционални отговори до 2 NT включително 
след натурални откривания или първи намеси. Системните блъфове от всякакъв 
вид са забранени. Забранени са всякакви конвенции за контрол на блъфа. 
Двойките със съвместен опит трябва да алертират всички възможни анонси, при 
които партньора има навика да блъфира.  

• Присъждане при доказан блъф: 1. Отборен турнир - ако след сравняване на 
играта невиновната страна печели 3 или повече IMPs, резултата не се променя, 
в противен случай играта се анулира и се присъждат 3 IMPs за невиновната 
страна. 2. Двойков турнир - невиновната страна получава по-добрия резултат от 
60% или игралния резултат от играта, а виновната страна – по-лошия резултат 
от 40% или игралния резултат от играта. 

3. Алертиране: 

• В началото на кръга алертирайте предварително системата, маркировките, 
специални конвенции ако използвате, диапазона на БК, различен от 14-18 т. 

• Правилната процедура за алертиране при игра в ББО е най-напред изписване 
на обяснението в полето под анонсите и тогава даване на анонс (Пишете с 
латиница!). 

ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРАВИЛНОТО ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ НА ПРОТИВНИЦИТЕ ЧРЕЗ 
АЛЕРТ ПАДА  ИЗЦЯЛО ВЪРХУ АЛЕРТИРАЩИЯ. Всяко отклонение от тази 
процедура ще се счита за дезинформация и може да бъде санкционирано. 

Съгласно препоръките на СБФ относно алертирането, противниците трябва 
да питат за значението на дадените анонси с цел собствена защита (особено 
тези, които играят различни методи в зависимост от значението на даден 
противников анонс!). 

При алертиране се използва политиката на ЕБЛ: 

 Алертират се всички конвенционални анонси, както и тези със специално 
значение, включително контри и реконтри като отговори или директна намеса. 
(Не очаквайте, че противниците знаят, че играете Прецизна трефа!) 

 Алертират се всички обяви, които са уговорени между партньорите и не биха 
могли да бъдат разбрани от противниците. 



 Алертират се нефорсиращи скокови отговори в нов цвят след откриване 
или намеса, както и нефорсиращите отговори в нов цвят от непасувала 
ръка след откриване едно в цвят от партньора. 

 Ако не сте сигурни дали да алертирате или не, то алертирайте веднага и 
напишете необходимото обяснение. 

 Не се алертират: откриване 1 БК в границите 14-18 HPC с балансирано 
разпределение, класически Стейман, класически натурални цветни баражи. 

 

4. Обяснения – при поискани обяснения съгласно П20 всеки играч е длъжен 
съгласно П40 и принципа на пълно разкриване на съвместните уговорки да даде 
пълни, ясни и точни обяснения относно направените уговорките и придобития 
съвместен опит. 

 Въпросите се задават чрез натискане на направен анонс или в личния чат. 
Отговорите също.  

 Давайте кратни обяснения а не имена на конвенции за анонсиране, атаки или 
маркировки, за които не сте сигурни (или могат да имат различна трактовка)! 
Не използвайте имена на базови системи, ако сте променили значението на 
откриващи анонси! В противен случай може да се счете за подвеждане на 
противниците! 

 Ако играете вариращ БК – задължително напишете в полето за пояснения или 
в личния чат съответната точкова граница и възможни разпределения. 

 Двойките, използващи специални системи и или конвенции, които са 
разрешени, са изцяло отговорни за даването на пълни и точни обяснения на 
противниците и при възникнало неразбирателство цялата тежест пада в/у тях. 

 


