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        ПИЛОЖЕНИЕ №2 
         

 
СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА И 

ТУРНИРИ СЕЗОН 2019-2019 год. 
      
                          
1. Възрастова група мъже и възрастова група мъже до 19 години (U19) 
 
За провеждане държавното първенство във възрастовите групи мъже и мъже до 19 
години (U19) участващите отбори са разделени в две групи/зони. Зона Изток състояща 
се от отборите от градовете Бургас и Варна и зона Запад състояща се от отборите от град 
София. 
 
Първенството за определяне на шампиона на България ще протече при следната 
организация на турнири: 

 
• Квалификация 1 – отборите от зона  Изток и зона Запад изиграват по между си 

срещи всеки срещу всеки; 
 

• Квалификация 2 – отборите от зона Изток играят срещу отборите от зона Запад; 
 
Супер финал – класирането за Супер финал е на база събраните точки от Квалификация 
1 и 2 като събралите най-много точки от 1-во до 4-то място се класират и играят на 
Супер финала.  
 

Класираните след четвърто място заемат от 5-то(пето) до 9-то(девето) място в крайното 
класиране за спортно-състезателния сезон 2019-2020 година.  
 
Супер финал се играе по следната система: 

• Класиралия се на 1-во(първо) място в квалификациите играе срещу класиралия се 
на 4-то(четвърто) място в квалификациите; 

• Класиралия се на 2-ро(второ) място в квалификациите играе срещу класиралия се 
на 3-то(трето) място. 

 
Победителите в двата мача играят за определяне на шампиона на България, а победените 
играят за 3-то и 4-то място. Всички срещи в Супер финала завършват с победител. 
 
Супер финал ден първи: 

• 1-ви мач – играят класиралия се на 2-ро(второ) място от квалификацията, срещу 
класиралия се на 3-то(трето) място от квалификацията; 

 
• 2-ри мач - играят класиралия се на 1-во(първо) място от квалификацията, срещу 

класиралия се на 4-то(четвърто) място от квалификацията. 
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Супер финал ден втори: 
• 1-ви мач - играят победените отбори от ден 1-ви на Супер финала за 3-то и 4-то 

място; 
• 2-ри мач – играят победителите от ден 1-ви на Супер финала за титлата на 

шампион на България. 
 
Спечелените точки в квалификациите не се зачитат       
                                                  
2. Възрастова група жени: 

 
Първенството се провежда в два кръга по системата всеки срещу всеки. Класирането се 
прави от сбора на точките спечелени във всички изиграни срещи. 
 
3. Възрастова група жени до 17 години (17) 

 
Държавното първенство във възрастовите групи жени до 17 години (U17) се провежда 
в два квалификационни кръга.  
 
Първенството за определяне на шампиона на България ще протече при следната 
организация на турнири: 

 
• Квалификация 1 – отборите играят срещи всеки срещу всеки; 

 
• Квалификация 2 – отборите играят срещи всеки срещу всеки. 

 
Супер финал – класирането за Супер финал е на база събраните точки от Квалификация 
1 и 2 като събралите най-много точки от 1-во до 4-то място се класират и играят на 
Супер финала.  
 

Класираните след четвърто място заемат от 5-то(пето) до 9-то(девето) място в крайното 
класиране за спортно-състезателния сезон 2019-2020 година. 
Супер финал се играе по следната система: 

• Класиралия се на 1-во(първо) място в квалификациите играе срещу класиралия се 
на 4-то(четвърто) място в квалификациите; 

• Класиралия се на 2-ро(второ) място в квалификациите играе срещу класиралия се 
на 3-то(трето) място. 

 
Победителите в двата мача играят за определяне на шампиона на България, а победените 
играят за 3-то и 4-то място. Всички срещи в Супер финала завършват с победител. 
 
Супер финал ден първи: 

• 1-ви мач – играят класиралия се на 2-ро(второ) място от квалификацията, срещу 
класиралия се на 3-то(трето) място от квалификацията; 

 
• 2-ри мач - играят класиралия се на 1-во(първо) място от квалификацията, срещу 

класиралия се на 4-то(четвърто) място от квалификацията. 
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Супер финал ден втори: 
• 1-ви мач - играят победените отбори от ден 1-ви на Супер финала за 3-то и 4-то 

място; 
• 2-ри мач – играят победителите от ден 1-ви на Супер финала за титлата на 

шампион на България  
 
Спечелените точки в квалификациите не се зачитат   
 
4. Възрастова група мъже до 17 години (U17)                                                          

 
За провеждането на Държавното първенство участващите отбори се разделят в две групи, 
в които се играе по системата всеки срещу всеки.                                                                  
 
Първенството за определяне на шампиона на България протича при следната 
организация на турнири: 
 

• Квалификация 1 – отборите от двете групи играят за всеки срещу всеки, като 
отборите заелите първите три места в групите формират се класират за Финал, а 
отборите заели местата след 3-то в групите се класират за Финал Б 

 
• Финал – отборите играят по системата всеки срещу всеки , като заелите от 1-во до 

4-то място отбори се класират за Супер финал. Отборите заели 5-то и 6-то място 
се класират за Финал Б. 
 

Супер Финал: 
 
Супер финал ден първи: 

• 1-ви мач – играят класиралия се на 2-ро(второ) място от квалификацията, срещу 
класиралия се на 3-то(трето) място от квалификацията; 

 
• 2-ри мач – играят класиралия се на 1-во(първо) място от квалификацията, срещу 

класиралия се на 4-то(четвърто) място от квалификацията. 
 
                                              

Супер финал ден втори: 
• 1-ви мач – играят победените отбори от ден 1-ви на Супер финала за 3-то и 4-то 

място; 
• 2-ри мач – играят победителите от ден 1-ви на Супер финала за титлата на 

шампион на България. 
 
Точките от Финалния турнир не се зачитат за Супер финала. 
 
5. Възрастови групи до 15 години(U15) и възрастова група до 13 години (U13)  

 
За провеждането на Държавното първенство участващите отбори се разделят в три групи, 
в които се играе по системата всеки срещу всеки. 
 
Първенството за определяне на шампиона на България протича при следната 
организация на турнири: 
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• Квалификация 1 – победителите/ заелите 1-во място в групите се класират за 
Финала. Класиралите се на 2-ро и 3-то място в групите са класират за 
Квалификация 2; 

• Квалификация 2 – шестте отбора играят по системата всеки срещу всеки. Заелите 
първите три места отбори се класират за Финала, а отборите заели местата от 4-
то до 6-то заемат местата от 7-мо до 9-то място в генералното класиране за сезон 
2019-2020 година. 

 
Финал: 

• Шест отбора - 3 отбора класирани от Квалификация 1 и 3 отбора класирани от 
Квалификация 2; 

• Отборите играят по системата всеки срещу всеки; 
• Първите 4-ри отбора се класират за Супер финал; 
• Отборите заели от 5-то и 6-то място заемат същите места и в генералното 

класиране на сезон 2019-2020 година. 
 
Супер финал: 

• Четири отбора играят по системата всеки срещу всеки 
• Победител и шампиона на България за сезон 201-2020 е отбора събрал най-много 

точки от изиграните мачове на Супер финала 
 
Точките от Финалния турнир не се зачитат. 
 
Финал Б: 

• Отборите са разделени в две групи, в които се играе по системата всеки срещу 
всеки;                  

• Победителите в групите играя за 10-то и 11-то място в генералното класиране за 
сезон 2019-2020 година; 

• Вторите в групите играят за 12-то и 13-то място в генералното класиране за сезон 
2019-2020 година и т.н.. 

                                
 
6. Турнир за КУПАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  мъже и жени 

 
Системата за провеждане на Турнира ще се определи според и в зависимост от броя 
заявилите участие отбори. 
 
 
7. Турнир за купата БФВТ за възрастова група до 12 години(U12) 

 
За провеждане турнира за купата на БФВТ за възрастовата група до 12 години (U12) 
участващите отбори се разделят в две групи/зони. Зона Изток състояща се от отборите 
от градовете Бургас, Варна и Русе и зона Запад състояща се от отборите от градовете 
София, Кърджали и Враца. 
 
В турнира се играе по правилата за възрастова група до 13 години (U13) описани в 
Наредбата за сезон 2019-2020 година. 
 
Определянето на носителя на носителя на Купата на БФВТ за сезон 2019-2020 година 
ще се протече при следната оргазниация: 
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Квалификации: 
• Отборите са разделени в две групи зона Изток и зона Запад; 
• В групите играе се по системата всеки срещу всеки; 
• Класиралите се отбори на първите четири места в зоните се класират за финала.  

 
Финал: 
Отборите се разпределят в две групи на база жребий; 
В групите се играе по системата всеки срещу всеки; 
Класиралите се на 4-то място в групите играят за 7-мо и 8-мо място в крайното класиране 
на турнира; 
Класиралите се на 3-то място в групите играят за 5-то и 6-то място в крайното класиране 
на турнира; 
Класиралите се на 2-ро място в групите играят за 3-то и 4-то място в крайното класиране 
на турнира; 
Класиралите се на 1-во място в групите играят за 1-во и 2-ро място в крайното класиране 
на турнира; 
 
8. Турнир за купата на БФВТ за възрастова група до 10 години (U10) 

 
Системата/те за провеждане на Турнира за купата на БФВТ за възрастова група до 10 
години (U10) ще се определя в зависимост от постъпилите заявки съгласно приетите 
правила описани в Наредбата и приложенията към нея. 
 
9. Регионални турнири за възрастова група до 11 години (U11) 

          
Системата/те за провеждане на регионалните турнира за възрастова група до 11 години 
(U11) ще се определя в зависимост от постъпилите заявки в съответните регионални зони 
и съгласно приетите правила описани в Наредбата и приложенията към нея. 
 
                            
 
                                         
 
  


