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ТУРНИРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ СТРИКТНО  

СПАЗВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЛИТИКАТА  
НА НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ! 

 
 

НАДДАВАНЕ 

1. Системи и конвенции: забранени са силно изкуствени системи и други 
необичайни системи или конвенции. 

2. Алертиране - правилната процедура за алертиране при игра с паравани е: всеки играч 
алертира незабавно анонса на партньора си, както и своя собствен чрез поставяне на 
ALERT  картата в/у последния анонс на противника, който е от неговата страна на 
паравана. Съответният противник връща ALERT картата, с което потвърждава, че е 
видял алерта. 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. 

 Използва се политиката по алертиране на ЕБЛ.  

 Алертират се всички конвенции и необичайни обяви ( напр. необичайни дължини, 
сила, разпределение, ограничения ). 

 Алертират се и натурални обяви, за които съществуват уговорки, които не биха 

могли да бъдат разбрани без допълнителна информация. 

 Контри не се алертират. 

 Алертират се всички обяви на партньора, за които вярвате, че трябва да бъдат 
алертирани, дори и да не можете да обясните тяхното значение. 

3. Обяснения – при поискани обяснения съгласно П20 всеки играч, който има право да 
даде обяснения, е длъжен съгласно П75А и принципа на пълно разкриване на 
съвместните уговорки да даде пълни, ясни и точни обяснения относно направените 
уговорките и придобития съвместен опит. 

4. Скок-обяви - използуването на “STOP” картата за обявяване е желателно. Използвай я 
винаги или никога! Дори и да не бъде използвана след скокова обява, пауза от 10 сек. 
се счита за нормално темпо. 

 

СИГНАЛИ И МАРКИРОВКИ 

Забранено е използването на шифровани сигнали. Съгласно дефиницията на СБФ това 
са сигнали, при които предаваната между защитниците информация остава скрита за 
декларанта поради използване на определени кодове, известни само на тях. 

 



КОРИГИРАНЕ НА ЗАПИСИ  

Съгласно П69 и П71 отказ от съгласие с противникова претенция за определен брой 
взятки може да бъде направен, но в рамките на обявения период за корекции. 
Съгласно П79 в рамките на обявения период за корекции могат да бъдат коригирани 
предварително съгласувани и записани в протоколите бриджови резултати, за които 
трябва да бъдат представени неоспорими доказателства и от двете двойки, че са 
грешни! САМОВОЛНИ ПОПРАВКИ ОТ ИГРАЧИТЕ НА ЗАПИСАНИ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ БЪДАТ 

САНКЦИОНИРАНИ! 
 

ПЕРИОД ЗА КОРЕКЦИИ 

30 МИН СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЕСИЯТА. 
 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ КАРТИ 

Желателно е всяка двойка да има подробно попълнена конвенционална карта. При 
възникнал проблем в съмнителните или неясни случаи, когато дадена двойка не може да 
докаже твърденията си относно направена обява, игра или атака с конвенционалната си 
карта, отсъждането може да бъде против нея. 

 
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И УСТРОЙСТВА 

ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ДРУГИ IT УСТРОЙСТВА ПО ВРЕМЕ НА 

ИГРА. Всеки състезател, използващ подобни устройства в игралната зала по време на 
игра, получава автоматично процедурно наказание 20%. 

 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО СТАВАНЕ 

ЗАБРАНЕНО Е ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО СТАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА МЕСТАТА ПО ВРЕМЕ НА 

НАДДАВАНЕТО. МОРЪТ МОЖЕ ДА НАПУСКА МАСАТА ЕДИНСТВЕНО ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ СЛЕД 

СВАЛЯНЕ НА КАРТИТЕ СИ, НО ПРИ СЪГЛАСИЕ НА ПРОТИВНИЦИТЕ. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИГРИТЕ 

И ПРЕДИ КРАЯ НА КРЪГА, СЪСТЕЗАТЕЛ, НО НЕ И ЗАЕДНО СЪС СВОЯ ПАРТНЬОР, може да напуска 
масата по уважителни причини. НА ПАРТНЬОРИТЕ Е ЗАБРАНЕНО ДА ДИСКУТИРАТ ИГРИТЕ ОТ 

ТЕКУЩАТА  СЕСИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МАСАТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРОТИВНИЦИТЕ. АБСОЛЮТНО 

Е ЗАБРАНЕНО ДИСКУТИРАНЕ НА ИГРИТЕ ОТ СЕСИЯТА В ЗАЛАТА И НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 

ПУШЕНЕ. 
Всеки състезател, нарушаващ без причина тази процедура, получава автоматично 
процедурно наказание 20%. 

 
ПУШЕНЕ 

ПУШЕНЕТО В ЗАЛАТА Е ЗАБРАНЕНО! 
Всеки състезател, който напуска залата заради пушене зала, получава автоматично 
процедурно наказание 20%. 

 

ЗРИТЕЛИ И ЖУРНАЛИСТИ 

Всички зрители и журналисти са добре дошли на турнирите. ОЧАКВА СЕ ДА СПАЗВАТ 

КОРЕКТНО И ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИГРА И ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ ПРЕЧАТ НА 

СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ЗРИТЕЛИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ НЯМАТ ДОСТЪП ДО ЗАКРИТАТА ЗАЛА. МОГАТ ДА 

НАБЛЮДАВАТ ИГРАТА САМО НА ЕДНА МАСА. ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ПУШЕНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА IT 

УСТРОЙСТВА СА В СИЛА И ЗА ЗРИТЕЛИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ. При нарушаване на тези правила 
или по желание на състезател(и) могат да бъдат отстранени от залата. 
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1. Схема на турнира: 2 сесии. 

2. Играе се на максимален запис. 

3. Класиране: по среден процент от двете сесии. 

4. Времетраене на един кръг - 17 мин. за 2 игри и 25 мин. за три игри. Времето между два 
последователни кръга е 1 мин.  

5. Наказания за закъснение в началото на кръга: 

 до 5 мин. - процедурно наказание 5% от топа. При недостиг на време за следващите 
игри се присъжда административен резултат 60%:40% за не виновната двойка. 

 повече от 5 мин. - процедурно наказание 10% от топа. При недостиг на време за 
следващите игри се присъжда административен резултат 60%:40% за не виновната 
двойка. 

 при пропускане на кръг по неуважителни причини – процедурно наказание 20% от 

топа – присъжда се административен резултат 60%:40% за не виновната двойка. 

 при неявяване за следваща сесия по неуважителни причини - отстраняване от 

състезанието и докладване на дисциплинарната комисия. 

6. Присъждане при закъснение в края на кръга: 

 наддаването не е завършило при обявяване край на кръга - играта се анулира и се 
присъжда административен резултат съгласно П12В1.  

 разиграването продължава в следващия кръг - играта се анулира и се присъжда 
административен резултат съгласно П12В1. 

7. Почиваща двойка получава административен резултат равен на техният среден процент 
за сесията. 

8. Изчислителни методи: 

 Топуване - Mitchell. 

 Коригиране - Neuberg 

 
 


